SPORTOWE PODSUMOWANIA
27 kwietnia – 3 maja 2015r.
KOSZYKÓWKA
Wizards w półfinale
Washington Wizards po raz czwarty pokonali Toronto Raptors (125:94) i dzięki temu
awansowali do drugiej rundy fazy play-off. Kolejny świetny występ zanotował polski
zawodnik, Marcin Gortat, zdobywając 21 punktów. W półfinale Czarodzieje zmierzą się z
lepszym z pary Atlanta Hawks - Brooklyn Nets.
Nowy zawodnik Wikany
Wikana Start Lublin już zakończyła sezon, równocześnie rozpoczynając budowę składu na
następne miesiące. Nowym zawodnikiem klubu został Adam Myśliwiec, który podpisał 2letnią umowę. Gracz pokazał się z bardzo dobrej strony w barwach drugoligowej Stalmy AZS
UMCS Lublin.
Dobre otwarcie półfinałów
Washington Wizards pokonali Atlanta Hawks 104:98 w pierwszym meczu półfinałowym
Konferencji Wschodniej. Marcin Gortat zdobył w tym spotkaniu 12 punktów.
SIATKÓWKA
Polacy z wicemistrzostwem Turcji
Halkbank Ankara nie obronił mistrzostwa Turcji sprzed roku. Drużyna, której barwy
reprezentują Marcin Możdżonek i Michał Kubiak, musiała zadowolić się drugim miejscem i
srebrnymi medalami, a tytuł straciła na rzecz Arkasu Izmir.
Resovia z mistrzostwem Polski
Asseco Resovia Rzeszów po raz trzeci pokonała Lotos Trefl Gdańsk (3:1) i po roku przerwy
znów wróciła na mistrzowski tron. Bardzo dobrą zmianę dał atakujący Dawid Konarski, który
został MVP meczu. Dla drużyny z Podkarpacia jest to siódme mistrzostwo Polski. W tym
sezonie rzeszowianie zajęli również 2. miejsce w Lidze Mistrzów i Pucharze Polski.
Lozano wraca do Polski
Raul Lozano został nowym trenerem Cerradu Czarnych Radom. Argentyńczyk zastąpił na tym
stanowisku Roberta Prygla, który pozostanie w sztabie szkoleniowym. W przeszłości Lozano
był szkoleniowcem polskich siatkarzy, z którymi zdobył srebrny medal MŚ w 2006r.
Plusligowe transfery

Po zdobyciu mistrzostwa Polski z Resovią pożegnali się Marko Ivović, Paul Lotman, Rafał
Buszek i Dawid Konarski. Umowę o rok przedłużył Nikołaj Penczew, a polskie obywatelstwo
otrzymał Lukas Tichacek.
Od następnego sezonu w ZAKSIE Kędzierzyn-Koźle będą występowali wspomniany Dawid
Konarski oraz Grzegorz Pająk.
PGE Skrę Bełchatów opuści natomiast libero Ferdinand Tille. Niemiec wróci do swojego
kraju, zagra w klubie TSV Herrsching.
Będzie piąty mecz
Jastrzębski Węgiel pokonał PGE Skrę Bełchatów 3:2 i tym samym o miejscu na najniższym
stopniu podium zadecyduje piąty mecz. Będzie to ostatnie spotkanie w tym sezonie Plusligi.
Stawką jest nie tylko brązowy medal, ale również bardzo prawdopodobna gra w Lidze
Mistrzów.
PIŁKA RĘCZNA
Mistrzynie Polski w finale
MKS Selgros Lublin po raz trzeci pokonał Pogoń Szczecin (28:24). Mistrzynie Polski stoją
przed szansą obronienia tytułu, a ich rywalkami będą zawodniczki z Gdyni. Natomiast w
meczach o brąz zmierzą się ekipy ze Szczecina i Elbląga.
Eliminacje do ME 2016 – 3. kolejka
W 3. kolejce kwalifikacji do ME 2016 swoje mecze wygrały Austria, Holandia, Szwecja, Łotwa,
Czechy, Francja, Islandia, Portugalia, Dania, Węgry, Czarnogóra oraz Bośnia i Hercegowina.
Dużą niespodzianką były wyniki Norwegii (27:26 z Chorwacją) i Niemiec (29:28 z Hiszpanią).
Złoto coraz bliżej
MKS Selgros Lublin dwukrotnie pokonał Vistal Gdynię na własnym parkiecie (26:25 i 27:22).
Mistrzynie Polski są o krok od obronienia tytułu – do tego brakuje im już tylko jednego
zwycięstwa.
Eliminacje do ME 2016 – 4. kolejka
W 4. kolejce kwalifikacji do ME 2016 swoje mecze wygrały Węgry, Czechy, Łotwa, Dania,
Austria, Holandia, Litwa, Hiszpania, Portugalia, Francja oraz Chorwacja. Spotkanie Słowenii i
Szwecji zakończyło się remisem. Kolejne mecze eliminacyjne zostaną rozegrane 10 i 13
czerwca.
Majówka z piłką ręczną

Dwa zwycięstwa i porażka – to bilans rozegranego w dniach 1-3 towarzyskiego turnieju
piłkarzy ręcznych. Polacy po raz pierwszy od bardzo długiego czasu zagrali w Krakowie (tam
swoje mecze rozgrywać będą podczas styczniowych ME), gdzie pokonali Rumunię 27:24 oraz
Egipt 27:20. Trzeciego dnia przenieśli się do katowickiego Spodka, gdzie przegrali z Brazylią
24:25. Nasza reprezentacja nie zagrała w najsilniejszym składzie, ponieważ część
zawodników przyjechała z kontuzjami, a niektórym trener Biegler dał wolne. Kolejne mecze
towarzyskie – tym razem z Danią – Polacy zagrają w czerwcu.
Pogoń dalej w grze
Pogoń Baltica Szczecin wprawdzie przegrała z Union Mios 20:21, ale nadal ma nadzieję na
końcowy triumf w Challenge Cup. Polskie zawodniczki pojadą do Francji z jednobramkową
stratą, którą na pewno będą chciały odrobić. Klub ze Szczecina jest pierwszą polską drużyną
w finale tych rozgrywek.
PIŁKA NOŻNA
Borussia dalej w grze
W półfinale Pucharu Niemiec zmierzyły się dwie najlepsze drużyny poprzedniego sezonu
Bundesligi – Bayern Monachium oraz Borussia Dortmund. Od początku faworytem byli
gospodarze, zwłaszcza że już w 29. minucie objęli prowadzenie po strzale Roberta
Lewandowskiego. Borussia jednak nie zamierzała się poddać – w 75. minucie bramkę zdobył
Pierre-Emerick Aubameyang. Dogrywka również nie przyniosła rozstrzygnięcia. Poważnie
ucierpiał za to Lewandowski. Polak zderzył się z bramkarzem rywali i po spotkaniu pojechał
do szpitala na badania. Zwycięzcę wyłoniły rzuty karne, których nie potrafili wykorzystać
gracze Bayernu. Najpierw Lahm i Alonso pośliznęli się na murawie, potem Langerak obronił
strzał Goetzego, a na koniec Neuer postanowił wziąć sprawy w swoje ręce i uderzył w
poprzeczkę. W finale Pucharu Niemiec Borussia Dortmund zmierzy się z WfL Wolfsburg (4:0 z
Arminią Bielefeld).
Bayern mocno osłabiony
Kontuzje po półfinale Pucharu Niemiec stawiają Bayern Monachium w trudnej sytuacji przed
meczem z FC Barceloną. Robert Lewandowski po zderzeniu z Langerakiem został odwieziony
do szpitala, gdzie okazało się, że ma pękniętą kość szczęki, złamany nos i wstrząśnienie
mózgu. Nie wiadomo jeszcze, czy Polak zagra z Barceloną, ale na pewno w ostatnich meczach
sezonu będzie występował w specjalnie wykonanej masce. Uraz łydki oznacza też koniec
sezonu dla Holendra Arjena Robbena.
Kolejna porażka Górnika
Górnik Łęczna przegrał z Piastem Gliwice 1:2. W pierwszej połowie po strzale Grzegorza
Bonina prowadzenie objęła drużyna z Lubelszczyzny. Później jednak dwie bramki zdobył
Kamil Wilczek i Górnik poniósł kolejną porażkę. Oba zespoły zagrają w grupie spadkowej.

Drużyna Boruca w Premier League
Klub Artura Boruca, Bournemouth, wygrał Championship i tym samym przypieczętował
awans do najwyższej ligi angielskiej. Będzie to pierwszy sezon tego zespołu w Premier
League. Jeszcze nie wiadomo, czy w klubie pozostanie polski bramkarz.
Puchar Polski zostaje w Warszawie
W sobotę na Stadionie Narodowym o Puchar Polski zmierzyły się dwie najlepsze polskie
drużyny. Trofeum powędrowało w ręce Legii Warszawa, która pokonała Lecha Poznań 2:1.
Dwie bramki zdobył Tomasz Jodłowiec (w tym jedną samobójczą), a zwycięskiego gola strzelił
Marek Saganowski.
Nie tylko Lewandowski
Nie tylko Robert Lewandowski poważnie ucierpiał w tym tygodniu. Złamaniem nosa udział w
meczach przypłacili również Michał Żyro (Legia Warszawa) oraz Grzegorz Krychowiak
(Sevilla). Cała trójka będzie występowała w specjalnych maskach.
KAJAKARSTWO
Pięć medali dla Polski
Polacy zdobyli 5 medali w zakończonych w niedzielę ME w kajakarstwie. Złoto zdobyły
Ewelina Wojnarowska (K1 500 m) oraz Karolina Naja i Beata Mikołajczyk (K2 500 m). Ze
srebrnymi krążkami wrócą wymienione już Naja i Mikołajczyk (K2 200 m i K2 1000 m) oraz
Tomasz Kaczor (C1 1000 m).
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