Sportowe podsumowania
20 – 26 kwietnia 2015 r.
SIATKÓWKA
Zmiany w Kędzierzynie-Koźlu
Od nowego sezonu w ZAKSIE Kędzierzyn-Koźle nastąpi sporo zmian. Sebastiana Świderskiego
na stanowisku trenera zastąpi Ferdinando De Giorgi. Ponadto z klubem pożegnali się już tacy
zawodnicy, jak: Paweł Zagumny, Michał Ruciak, Wojciech Kaźmierczak, Lucas Loh, Nimir
Abdel-Aziz oraz Kay van Dijk. Na razie wiadomo tylko, że do klubu dołączy rozgrywający
Benjamin Toniutti. Nowy kontrakt podpisał natomiast atakujący Grzegorz Bociek, który
w październiku zawiesił karierę sportową z powodu choroby nowotworowej.
Bednaruk trenerem reprezentacji Polski juniorów
Jakub Bednaruk, szkoleniowiec AZS Politechniki Warszawskiej, został trenerem reprezentacji
Polski juniorów. Zastąpił na tym stanowisku Jacka Nawrockiego, który objął naszą żeńską
kadrę. Pierwszym celem do zrealizowania będzie awans do MŚ juniorów. Turniej
kwalifikacyjny odbędzie się w Bełchatowie, w dniach 15-17 maja.
Powrót gwiazd
Trener żeńskiej reprezentacji Polski, Jacek Nawrocki, ogłosił szeroką kadrę na ten rok.
Pojawiły się w niej takie siatkarki jak Katarzyna Skowrońska-Dolata, Anna Werblińska, Milena
Radecka czy Agnieszka Bednarek-Kasza. W 2015r. Biało-Czerwone wezmą udział w Igrzyskach
Europejskich, World Grand Prix i mistrzostwach Europy.
Polak najlepszym sportowcem 2014 roku
Mariusz Wlazły, siatkarz PGE Skry Bełchatów, został najlepszym sportowcem świata w 2014
roku. Do nagrody w plebiscycie SportAccord byli nominowani również Avtandil Czrikiszwili
(judo, Gruzja), Kilian Jornet Burgada (skialpinizm, Hiszpania) oraz Camil Mldoveanu (sztuki
walki jujitsu, Rumunia). Wlazły to m.in. srebrny medalista MŚ 2006, mistrz świata z 2014 r.
i MVP tego turnieju.
Resovia coraz bliżej złota
Lotos Trefl Gdańsk przegrał z Asseco Resovią Rzeszów 2:3 (25:19, 19:25, 21:25, 25:23, 13:15)
i jest już w trudnej sytuacji. W finałowej rywalizacji rzeszowianie prowadzą 2:0 i tylko jedno
zwycięstwo dzieli ich od zdobycia mistrzostwa Polski. MVP meczu: Rafał Buszek.
Skra chce uratować sezon
PGE Skra Bełchatów pewnie pokonała Jastrzębski Węgiel 3:0 (25:21, 25:20, 25:20). To
zwycięstwo bardzo przybliżyło mistrzów Polski do brązowego medalu, który może chociaż
w małym stopniu uratować obecny sezon. MVP meczu: Facundo Conte.

PIŁKA RĘCZNA
Powtórka z historii
Znane są pary półfinałowe Final Four Ligi Mistrzów piłkarzy ręcznych. Vive Tauron Kielce
zmierzy się z FC Barceloną, a MKB Veszprem z THW Kiel. Polski klub rywalizował już
z mistrzem Hiszpanii w półfinale LM w sezonie 2012/13, natomiast drużyny z Węgier
i Niemiec spotkały się w finale tego turnieju rok temu.
Polska chce MŚ 2023
Polska i Szwecja połączyły siły i złożyły wspólny wniosek o organizację mistrzostw świata
w piłce ręcznej mężczyzn w 2023 roku. Ich rywalem będą Węgry. Decyzja zostanie podjęta
4 czerwca. Polska wycofała się z walki o organizację MŚ 2021, za to podtrzymała swoją
kandydaturę, jeżeli chodzi o młodzieżowe MŚ kobiet i mężczyzn w 2018 i 2019 roku.
Lublinianki o krok od finału
MKS Selgros Lublin dwukrotnie pokonał Pogoń Szczecin 25:19 i 31:22. Piłkarkom ręcznym
z Lublina brakuje już tylko jednego zwycięstwa, żeby awansować do finału PGNiG Superligi.
Sobol jednak zostaje
Jan Sobol dogadał się z Azotami Puławy i przedłużył kontrakt do końca sezonu 2016/17. Jest
to świetna wiadomość dla kibiców klubu z Lubelszczyzny, który chce zbudować silny zespół.
Na prawym skrzydle oprócz Sobola będzie występował Patryk Kuchczyński.
Rewanż za play-offy
Azoty Puławy przegrały z Górnikiem Zabrze 40:31 w meczu o 3. miejsce Pucharu Polski.
W tym starciu faworytem był zespół z Puław, który najpierw wyeliminował zabrzan
w ćwierćfinale Superligi, a w półfinale Pucharu Polski postawił się Orlen Wiśle Płock. Jednak
to wszystko zweryfikowało boisko i tym samym Górnik zrewanżował się rywalom za porażkę
w play-offach.
Puchar Polski obroniony
W finale PGNiG Pucharu Polski szczypiorniści Vive Tauronu Kielce pokonali Orlen Wisłę Płock
26:23 i zdobyli to trofeum siódmy raz z rzędu. Kibice zgromadzeni w warszawskim Torwarze
mogli zobaczyć ciekawe widowisko, mimo kontuzji czołowych graczy. Minusem spotkania na
pewno była duża ilość kar – 20 minut dla Płocka i 14 minut dla Kielc (czerwone kartki dla
Michała Jureckiego i Piotra Grabarczyka). MVP całego turnieju został Kamil Syprzak (Orlen
Wisła Płock).
SKOKI NARCIARSKIE
Jacobsen żegna się ze skokami

Anders Jacobsen podjął decyzję o zakończeniu kariery sportowej. 30-letni skoczek stwierdził,
że chciałby więcej czasu poświęcić swojej rodzinie. W marcu koniec kariery ogłosił także inny
Norweg, Anders Bardal.
Kadra A bez Kota i Kubackiego
Maciej Kot i Dawid Kubacki zostali tymczasowo odsunięci od kadry A – taką decyzję podjął
trener Łukasz Kruczek. Na chwilę obecną będą trenowali z kadrą B. Dla obu zawodników
sezon 2014/15 był nieudany. W kadrze A na razie są Kamil Stoch, Piotr Żyła, Klemens
Murańka, Jan Ziobro i Aleksander Zniszczoł.
PIŁKA NOŻNA
Kto w półfinale Ligi Mistrzów?
Znany jest już komplet półfinalistów tegorocznej Ligi Mistrzów. W ½ finału zagrają: FC
Barcelona (3:1 i 2:0 z Paris Saint-Germain), Bayern Monachium (1:3 i 6:1 z FC Porto),
Juventus Turyn (1:0 i 0:0 z AS Monaco) oraz Real Madryt (0:0 i 1:0 z Atletico Madryt).
Półfinałowy hit, Real faworytem
Piątkowe losowanie wyłoniło pary półfinałowe piłkarskiej Ligi Mistrzów. Juventus Turyn o
finał powalczy z Realem Madryt. Faworytem są Królewscy, ale Włosi na pewno będą chcieli
postarać się o niespodziankę. W drugim starciu FC Barcelona zmierzy się z Bayernem
Monachium. Obie drużyny grają bardzo dobrze i mają równe szanse na finał.
Lechia za mocna dla Górnika
Piłkarze z Łęcznej przegrali w Gdańsku z Lechią 0:2. Tym samym gospodarze awansowali do
czołowej ósemki, natomiast Górnik znajduje się na miejscu 12. Bramki zdobyli Stojan Vranjes
oraz Bruno Nazario.
TENIS
Kryzys Radwańskiej
Agnieszka Radwańska przegrała z Sarą Errani 6:7, 4:6 i odpadła z turnieju WTA rozgrywanego
w Stuttgarcie już w pierwszej rundzie. Polka znajduje się obecnie na 9. miejscu w rankingu,
ale istnieje niestety bardzo duże prawdopodobieństwo, że wypadnie poza czołową
dziesiątkę.
Koniec współpracy z Navratilovą
Agnieszka Radwańska i Martina Navratilova zakończyły współpracę. Amerykanka została
trenerką ,,Isi” pod koniec ubiegłego roku, jednak ich praca nie przyniosła spodziewanych
efektów. Najlepszym wynikiem ich pięciomiesięcznej współpracy jest 1/8 finału
wielkoszlemowego Australian Open.

Katarzyna Kawa z kolejnym tytułem
Polska tenisistka pokonała Amandę Carreras 7:5, 6:1 w finale cyklu ITF. Tym samym może
pochwalić się już drugim w tym sezonie trofeum. Dzięki występowi w Kairze Kawa powróci
do Top 400 w rankingu WTA.
SPORTY MOTOROWE
Zwycięstwo Sonika
Rafał Sonik wygrał Rajd Kataru. To jego trzeci triumf w tych zawodach (wcześniej 2012
i 2013r.). Dzięki temu Polak zrównał się liczbą punktów w klasyfikacji generalnej
z Mohamedem Abu-Issą. Sonik zadedykował wygraną szczypiornistom i kibicom piłki ręcznej
– w styczniu 2015r. Biało-Czerwoni zdobyli w Katarze brązowy medal MŚ.
KOSZYKÓWKA
Drużyna Gortata blisko półfinału
Washington Wizards z Marcinem Gortatem w składzie pokonali Toronto Raptors 106:99
i brakuje im już tylko jednego zwycięstwa, żeby zameldować się w półfinale Konferencji
Wschodniej. Polak zanotował świetny występ – zdobył 24 punkty.
Wisła z mistrzostwem Polski
Koszykarki Wisły Can Pack Kraków pokonały w finale Tauron Basket Ligi Kobiet Artego
Bydgoszcz 89:68. Jest to 24. mistrzowski tytuł w historii tego klubu. Biała Gwiazda zdobyła
w tym sezonie również Puchar Polski.
Porażka na koniec
Koszykarze Wikany-Start Lublin nie sprawili niespodzianki, przegrywając 77:87 z Treflem
Sopot. Dzięki temu zespół z Trójmiasta awansował do fazy play-off Tauron Basket Ligi,
natomiast lubelski klub zajął 14. miejsce i zapewnił sobie udział w tych rozgrywkach
w następnym sezonie.
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