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TENIS
Radwańska poza TOP10, ogromny spadek Kubota
Agnieszka Radwańska po raz pierwszy od kilku lat znalazła się poza czołową dziesiątką
rankingu WTA. Obecnie zajmuje 13. miejsce. Bez zmian u Magdy Linette (105.) i Urszuli
Radwańskiej (109.). Niewielki awans zanotowali Jerzy Janowicz (46.) i Michał Przysiężny
(140.). Ogromny spadek – aż o 121 miejsc – zaliczył Łukasz Kubot (311.).
Z Ukrainą w Szczecinie
Szczecin będzie gospodarzem spotkania Polska – Ukraina. Stawką będzie awans do baraży o
Grupę Światową Pucharu Davisa. Polacy zmierzą się z rywalami w dniach 17-19 lipca w Azoty
Arenie w Szczecinie.
SIATKÓWKA
Plusligowe transfery
Po dobrym sezonie w AZS Politechnice Warszawskiej do drużyny obecnych mistrzów Polski
wraca z wypożyczenia Aleksander Śliwka.
Do ekipy Cuprum Lubin dołączy środkowy Dawid Gunia, który będzie próbował wypełnić lukę
po Dmytro Paszyckim, nowym zawodniku Resovii.
Nie tylko Gunia opuści Transfer Bydgoszcz. Na ten krok zdecydował się również Marcin
Waliński, którego nowym klubem będzie Indykpol AZS Olsztyn.
Spore zmiany czekają Jastrzębski Węgiel, który na pewno opuści sześciu zawodników. Wśród
nich są Dmytro Filippov, Denis Kaliberda, Alen Pajenk, Mateusz Malinowski, Guillaume
Quesque oraz Damian Wojtaszek.
Na kolejny sezon zostanie w Gdańsku włoski rozgrywający Marco Falaschi.
Wielki powrót
Od następnego sezonu w Impelu Wrocław zagra atakująca Katarzyna Skowrońska-Dolata.
Zawodniczka wraca do Polski po dziesięcioletniej przerwie. Ostatnio była siatkarką azerskiej
Rabity Baku.
Polak mistrzem Włoch
Trentino Volley z Łukaszem Żygadło w składzie pokonało Modenę w czwartym meczu
finałowym. Dla Polaka jest to drugie mistrzostwo Włoch w karierze.

Juniorzy z awansem
Młodzieżowa reprezentacja Polski zajęła pierwsze miejsce w turnieju rozgrywanym w
Bełchatowie, pokonując Włochów, Austriaków oraz Francuzów. Stawką był awans do
Mistrzostw Świata, który podopieczni Jakuba Bednaruka wywalczyli już w sobotę.
PIŁKA NOŻNA
Z piekła do nieba
Piłkarze z Łęcznej w starciu z Piastem Gliwice pokazali charakter i wolę walki. W 47. minucie
przegrywali już 0:2, żeby w drugiej połowie zdobyć trzy bramki i w efekcie to oni mogli
cieszyć się z upragnionego zwycięstwa.
Bramki: Csaba Horvath i Kamil Wilczek (Piast); Fiodor Cernych, Miroslav Bożok i Shpetim
Hasani (Górnik).
Nie będzie El Clasico w finale LM
Bayern Monachium nie dał rady odrobić strat z pierwszego meczu, przegranego 0:3, co nie
znaczy, że nie próbował nawet walczyć. Bawarczycy strzelili trzy bramki, ale Barcelona
również nie była gorsza i dołożyła dwa trafienia – Duma Katalonii ostatecznie zakończyła
dwumecz z bilansem 5:3 i tym samym potwierdziła swoją wysoką dyspozycję.
Bramki: Neymar – 2 (Barcelona); Benatia, Lewandowski i Mueller (Bayern).
Trofeum nie obroni Real Madryt. Królewscy byli faworytem dwumeczu z Juventusem Turyn,
jednak w pierwszym starciu Stara Dama niespodziewanie wygrała, a remis tydzień później
dał włoskim piłkarzom przepustkę do finału Ligi Mistrzów.
Bramki: Ronaldo (Real); Morata (Juventus).
Sevilla i Dnipro na Narodowym
Dnipro Dnipropietrowsk niespodziewanie pokonało w Kijowie SSC Napoli 1:0, co – przy
remisie we wcześniejszym meczu – dało awans drużynie z Ukrainy. Ich rywalem będzie
Sevilla FC, która w półfinale rozgromiła Fiorentinę 5:0 w dwumeczu. Finał Ligi Europy
zostanie rozegrany 27 maja na Stadionie Narodowym w Warszawie.
Górnik rozbity
Górnik Łęczna przegrał z Cracovią 0:3 i obecnie znajduje się na piątym miejscu w tabeli grupy
B.
Bramki: Mateusz Cetnarski – 2, Marcin Budziński (Cracovia).

Polka w finale, ale bez trofeum
Piłkarki Paris Saint Germain przegrały z FFC Frankfurt 1:2 w finale LM kobiet. Bramkarką PSG
jest Polka, Katarzyna Kiedrzynek.
KOSZYKÓWKA
Koniec sezonu dla Washington Wizards
Washington Wizards przegrali w szóstym meczu półfinałowym z Atlanta Hawks. To oznacza
koniec sezonu dla ekipy Marcina Gortata. Polak zagrał najsłabszy mecz w tegorocznej fazie
play-off, na boisku przebywał krótko z powodu problemów żołądkowych. Atlanta Hawks
zmierzy się w finale Konferencji Wschodniej z Cleveland Cavaliers.
HOKEJ
MŚ znów w Polsce
Polska po raz drugi zorganizuje Mistrzostwa Świata dywizji 1 grupy A. Turniej odbędzie się w
dniach 23-29 kwietnia 2016r. Jeszcze nie wiadomo, czy miastem-gospodarzem znów będzie
Kraków. O awans do elity Polska powalczy ze Słowenią, Austrią, Włochami, Japonią oraz
Koreą.
SKOKI NARCIARSKIE
Niemcy i Francuzi podali kadry
Znane są kolejne kadry na sezon 2015/2016. Francję będzie reprezentowało dwóch
zawodników: Vincent Descombes Sevoie i Ronan Lamy Chappuis. Karierę zakończył 24-letni
Nicolas Mayer. Niemieccy skoczkowie zostali podzieleni na trzy grupy treningowe. W grupie
IA znaleźli się: Severin Freund i Richard Freitag (kadra A) oraz Andreas Wellinger, Marinus
Kraus, Markus Eisenbichler, Stephan Leyhe i Michael Neumayer (kadra B).
PIŁKA RĘCZNA
Vive bliżej mistrzostwa
Vive Tauron Kielce po dwóch zwycięstwach z Orlenem Wisłą Płock jest już o krok od zdobycia
kolejnego mistrzostwa Polski. Mecze te nie bez powodu nazywane są ,,świętą wojną” – na
boisku nie mogło obyć się bez słownych utarczek czy przepychanek, które często kończyły się
dwuminutowymi karami. Kolejne spotkanie zostanie rozegrane w czwartek. Zdecydowanym
faworytem jest drużyna z Kielc.
Puchar Polski nie dla mistrzyń

MKS Selgros Lublin niespodziewanie przegrał półfinałowe starcie z Vistalem Gdynią, a dzień
później rozczarował, ulegając Pogoni Szczecin 24:25. Trofeum obroniła drużyna z Trójmiasta,
a drugie miejsce zajęły zawodniczki z Lubina.
Szyba poza podium, drużyna Jaszki z trofeum
W meczu o trzecie miejsce Gorenje Velenje przegrało ze Skjern Handbold 22:27. Michał
Szyba zdobył w tym spotkaniu pięć bramek. W finale Pucharu EHF Fuchse Berlin pokonało
HSV Hamburg 30:27. Bartłomiej Jaszka nie grał ze względu na kontuzję barku.
SPORTY MOTOROWE
Rajd Faraonów dla Polaka
Jakub Piątek został zwycięzcą siedemnastej edycji Rajdu Faraonów. Dzięki temu umocnił się
na pozycji lidera w klasyfikacji juniorów. Lublinianin jest pierwszym polskim motocyklistą,
który zdobył to trofeum.
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