SPORTOWE PODSUMOWANIA
8 – 14 czerwca 2015 r .
PIŁKA NOŻNA
Polacy jedną nogą na ME
Polska pokonała Gruzję 4:0 i jest coraz bliżej awansu na przyszłoroczne mistrzostwa Europy
we Francji. Strzelanie rozpoczął Arkadiusz Milik, a hat-tricka między 89. a 93. minutą dołożył
Robert Lewandowski. Biało-Czerwoni pozostają liderami w grupie D.
Lechia zamiast Śląska
Zmieniła się obsada Lotto Cup (4-5 lipca; Arena Lublin). Lechia Gdańsk zajmie miejsce Śląska
Wrocław, który ze względu na awans do europejskich pucharów musiał zmienić swoje plany
przygotowawcze. Oprócz polskiego zespołu w turnieju wezmą udział także Szachtar Donieck,
AS Monaco i Hannover 96.
KOSZYKÓWKA
Nowy mistrz Polski
Stelmet Zielona Góra po dwóch latach odzyskał mistrzostwo Polski. W finale koszykarze z
Zielonej Góry pokonali PGE Turów Zgorzelec. Stan rywalizacji: 4-2 dla Stelmetu.
SIATKÓWKA
Polacy zatrzymani
Po bardzo udanych dwóch tygodniach Polacy przypomnieli sobie, jak smakuje gorycz porażki.
Amerykanie dwukrotnie pokonali naszą reprezentację (3:2 i 3:1) i pozostają liderami grupy B.
Biało-Czerwoni znajdują się na drugim miejscu i mają sporą przewagę nad Iranem i Rosją.
Dwa zwycięstwa na inaugurację
Obie nasze reprezentacje wygrały swoje pierwsze mecze na Igrzyskach Europejskich w Baku.
Zarówno siatkarki, jak i siatkarze pokonali swoich rywali dopiero po tie-breaku (odpowiednio
Turcja i Francja).
PIŁKA RĘCZNA
Polki z awansem
Polskie piłkarki ręczne po raz drugi pokonały reprezentację Ukrainy 30:22 i po raz trzeci z
rzędu awansowały na mistrzowską imprezę. Mistrzostwa świata zostaną rozegrane w dniach
5-20 grudnia 2015r. w Danii. Dwa lata temu Polki sprawiły małą sensację, zajmując 4. miejsce
na MŚ.

Syprzak w Barcelonie
Oficjalnie przedstawiono Kamila Syprzaka jako nowego zawodnika Barcelony. Polski
obrotowy podpisał czteroletni kontrakt, a jego rywalami na pozycji będą Jesper Noddesbo i
Cedric Sorhaindo. Syprzak jest drugim w historii Polakiem, który zagra w hiszpańskim klubie –
wcześniej występował tam również Bogdan Wenta.
KOLARSTWO
Historyczny medal
Maja Włoszczowska wywalczyła dla Polski pierwszy, historyczny medal na Igrzyskach
Europejskich w Baku. Zajęła 3. miejsce w cross-country w kolarstwie górskim. Wyprzedziły ją
Szwajcarki – Kathrin Stirnemann oraz Jolanda Neff.
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