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SIATKÓWKA
Plusligowe transfery
Bartosz Kurek został nowym zawodnikiem mistrza Polski, czyli Asseco Resovii Rzeszów.
Przyjmujący podpisał roczny kontrakt, kończąc na razie swoją przygodę z włoskim klubem
Cucine Lube Bance Marche Treia.
Do zespołu z Olsztyna dołączył Paweł Woicki (2-letni kontrakt). W Bydgoszczy zastąpi go
brazylijski rozgrywający Murilo Radke. W 5. zespole Plusligi na dłużej zostanie Dawid Murek.
Rafał Buszek jest już drugim zawodnikiem z Rzeszowa, który zasili szeregi ZAKSY KędzierzynKoźle. Wcześniej klub poinformował o zakontraktowaniu atakującego Dawida Konarskiego.
Oficjalnie potwierdzono już, że Marko Ivović podpisał kontrakt z rosyjskim Biełogorie
Biełgorod. Zespół z Rzeszowa opuścił także Amerykanin Russell Holmes, którego zastąpi
Ukrainiec Dmytro Paszycki z Cuprum Lubin.
Umowę z wicemistrzem Polski przedłużył amerykański atakujący Murphy Troy. Na dłużej w
Bełchatowie zostanie para środkowych – Karol Kłos i Andrzej Wrona. Natomiast do rewelacji
rozgrywek, czyli Cuprum Lubin dołączą przyjmujący Wojciech Włodarczyk (PGE Skra
Bełchatów) oraz atakujący Mateusz Malinowski (Jastrzębski Węgiel).
Brązowych medalistów Plusligi opuści rozgrywający Aleksa Brdjović, a ZAKSĘ KędzierzynKoźle wzmocni francuski przyjmujący Kevin Tillie, który dobrze zaprezentował się na
ostatnich MŚ.
Ostatni mecz sezonu dla Skry
PGE Skra Bełchatów wygrała 3:1 z Jastrzębskim Węglem w ostatnim, decydującym starciu.
Rywalizacja o brązowy medal była o wiele bardziej emocjonująca niż finał Gdańsk – Rzeszów.
Dopiero po pięciu meczach to byli mistrzowie Polski mogli zameldować się na najniższym
stopniu podium i w ten sposób chociaż trochę poprawić sobie i kibicom humory po niezbyt
udanym sezonie.
Chemik mistrzem Polski
Po czterech meczach finałowych to siatkarki Chemika Police mogły cieszyć się z kolejnego
mistrzostwa Polski. Ich rywalki – PGE Atom Trefl Sopot – musiały zadowolić się drugim
miejscem. Brązowe medale przypadły zawodniczkom Polskiego Cukru Muszynianki Muszyny.

TENIS
Polacy w rankingach
Najlepsza polska tenisistka, Agnieszka Radwańska, nadal pozostaje na 9. miejscu w rankingu
WTA. O jedną pozycję w górę przesunął się Jerzy Janowicz (47. miejsce), natomiast swoich
lokat w rankingu ATP nie utrzymali Michał Przysiężny (142. miejsce) oraz Łukasz Kubot (190.
miejsce). W czołówce bez zmian – najlepszymi tenisistami pozostają Serena Williams (USA) i
Novak Djoković (Serbia).
SPORTY ZIMOWE
Kto zorganizuje MŚ 2021?
O prawo do organizacji mistrzostw świata w narciarstwie klasycznym w 2021r. ubiegają się
trzy miasta: Oberstdorf (Niemcy), Planica (Słowenia) oraz Trondheim (Norwegia).
Gospodarza poznamy 9 czerwca 2016r.
SKOKI NARCIARSKIE
Kolejne kadry ogłoszone
Związki Narciarskie Norwegii, Austrii i Finlandii ogłosiły składy na nadchodzący sezon. W
norweskiej kadrze A znaleźli się: Rune Velta, Anders Fannemel, Johann Forfang, Kenneth
Ganges oraz Phillip Sjoeen. Natomiast o sile austriackiej drużyny narodowej stanowić będzie
jedynie trzech skoczków: Michael Hayboeck, Stefan Kraft oraz Gregor Schlierenzauer. W
skład fińskiej kadry wchodzą Janne Ahonen, Jarkko Maeaettae i Lauri Asikainen. Karierę na
rok zawiesił Anssi Koivuranta.
PIŁKA NOŻNA
Juventus i Barcelona bliżej finału LM
Juventus Turyn pokonał faworyzowany Real Madryt 2:1, sprawiając tym samym niemałą
niespodziankę. Bramki zdobywali: Alvaro Morata i Carlos Tevez (Juventus) oraz Cristiano
Ronaldo (Real). Według wielu osób włoski zespół był ,,przeciwnikiem marzeń” i większość
skazywała piłkarzy Starej Damy na szybką porażkę. Stało się jednak zupełnie inaczej i to
Królewscy muszą nadrabiać wynik w meczu rewanżowym.
W starciu Barcelony i Bayernu Monachium długo nie mogła paść żadna bramka. Pierwszego
gola zdobył Lionel Messi dopiero w 77. minucie, chwilę później dołożył drugiego, a wynik na
3:0 dla Hiszpanów ustalił Neymar. I chociaż rewanż w Niemczech dopiero się odbędzie, to
Duma Katalonii jest zdecydowanie bliżej finału Ligi Mistrzów.
Powtórka z meczu otwarcia EURO 2012
Reprezentacja Polski zagra towarzysko z Grecją. Spotkanie odbędzie się w oficjalnym
terminie FIFA – 16 czerwca na gdańskiej PGE Arenie. Trzy dni wcześniej Biało-Czerwoni
powalczą z Gruzją o punkty w eliminacjach do Euro 2016.

Znana obsada lubelskiego Lotto Cup
Śląsk Wrocław (Polska), Szachtar Donieck (Ukraina), Hannover 96 (Niemcy) oraz AS Monaco
(Francja) – tak wygląda obsada Lotto Cup. Turniej zostanie rozegrany w dniach 4 (półfinały) i
5 (mecz o III miejsce i finał) lipca na Arenie Lublin. Ceny biletów wahają się od 30 zł (kat.4) do
nawet 500 zł (VIP).
Polska bez zmian
Reprezentacja Polski nadal zajmuje 35. miejsce w rankingu FIFA. Niezmiennie prowadzą
Niemcy, przed Argentyną i Belgią. Kolejne notowanie rankingu zostanie opublikowane 4
czerwca.
Sevilla jedną nogą w finale, w drugim półfinale remis
Sevilla pokonała Fiorentinę 3:0 i jest zdecydowanym faworytem przed meczem
rewanżowym. Gole dla hiszpańskiego zespołu zdobyli Aleix Vidal (2 bramki) oraz Kevin
Gameiro.
W drugim spotkaniu SSC Napoli długo prowadziło po bramce Davida Lopeza, jednak Dnipro
Dniepropietrowsk wyrównało w końcówce za sprawą Jewhena Sełezniowa.
PIŁKA RĘCZNA
Sparing Polek z reprezentacją Islandii
Reprezentacja Polski w piłce ręcznej kobiet zagra mecz towarzyski z Islandią, a nie - jak
wcześniej planowano – z Węgrami. Spotkanie odbędzie się 30 maja w Elblągu i będzie
przygotowaniem do dwumeczu z Ukrainą w ramach eliminacji do MŚ 2015 (6 i 14 czerwca).
Sprawdziły się najgorsze przypuszczenia
Mariusz Jurkiewicz nabawił się kontuzji kolana w pierwszym meczu półfinałowym PGNiG
Superligi. Oficjalna diagnoza to zerwane więzadła krzyżowe przednie oraz poboczne
przyśrodkowe. Rozgrywającego czeka ok. półroczna przerwa w grze. Są to złe informacje nie
tylko dla Wisły Płock (obecny klub) czy Vive Tauronu Kielce (nowy pracodawca), ale przede
wszystkim dla reprezentacji Polski. W styczniu 2016r. Polska gościć będzie najlepsze zespoły
Europy. Na ten turniej potrzebujemy wszystkich najlepszych polskich szczypiornistów –
Jurkiewicz do tego grona oczywiście należy, ale nie wiadomo, czy zdąży na ten czas dojść do
optymalnej dyspozycji.
Puchar Niemiec dla Flensburga
SG Flensburg-Handewitt pokonał SC Magdeburg w finale Pucharu Niemiec. Do
rozstrzygnięcia losów meczu potrzebne były rzuty karne. Jest to czwarte trofeum Flensburga.
W barwach Magdeburga grają Bartosz Jurecki i Andrzej Rojewski.

Lublinianki obroniły mistrzostwo Polski
MKS Selgros Lublin w czwartym meczu finałowym PGNiG Superligi pokonał Vistal Gdynię
33:27. Dzień wcześniej piłkarki ręczne z Trójmiasta wygrały mecz po serii rzutów karnych.
Jest to już osiemnaste mistrzostwo Polski w historii MKS-u Lublin.
Polka ze złotem LM
W finałowym meczu LM w piłce ręcznej kobiet klub Kingi Byzdry - czarnogórski Buducnost
Podgorica – pokonał norweski Larvik HK, który reprezentuje Alina Wojtas. Polka zdobyła w
tym meczu jedną bramkę. Trzecie miejsce przypadło macedońskiemu WHC Vardar SCBT
Skopje.
Challenge Cup nie dla polskiego zespołu
Pogoń Baltica Szczecin nie zdołała pokonać Mios Biganos – tym samym szczypiornistki z
Polski zajęły drugie miejsce w Pucharze Challenge. Do końca próbowały odrabiać straty, co
mogłoby im się udać, gdyby nie sędziny, które w samej końcówce ukarały szczecinianki, przez
co grały w osłabieniu.
Święta wojna w finale
Zarówno Vive Tauron Kielce, jak i Orlen Wisła Płock wygrały rywalizację półfinałową po 3:0 i
zmierzą się w finale PGNiG Superligi. Pierwsze mecze 16 i 17 maja w Kielcach. O brąz
powalczą Azoty Puławy i Pogoń Szczecin.
KOSZYKÓWKA
Pierwsza porażka w play-off
Washington Wizards przegrali z Atlanta Hawks 90:106. Jest to pierwsza porażka ekipy
Gortata w tegorocznej fazie play-off. Polak zdobył 10 punktów. W rywalizacji drużyna z
Atlanty doprowadziła do stanu 1:1. Dużym osłabieniem dla Wizards była nieobecność Johna
Walla, który złamał nadgarstek w pięciu miejscach.
RUGBY
Porażka Polaków w Lublinie
Polska przegrała z Ukrainą 17:20 w meczu Pucharu Narodów w rugby. W Lublinie naszych
zawodników dopingowało ok. 6 tys. kibiców. Najlepszym zawodnikiem Polski był Dawid
Banaszek.
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