
AWANS JUNIOREK DO FINAŁU! 

 

              Juniorki naszego klubu zrealizowały postawiony przed sezonem 

cel i awansowały do finałów Mistrzostw Polski w piłce ręcznej.  Będą 

jedynym przedstawicielem pomorskiego szczypiorniaka w finałach.  

               W wyniku kwalifikacji wojewódzkich, nasze  Juniorki 

awansowały wraz z zespołami MTS Kwidzyn i Sambora Tczew do 

kolejnych rozgrywek tj. eliminacji centralnych . Zwyciężyły potem w 

ćwierćfinale w Gnieźnie , gdzie pokonały w decydującym meczu turnieju 

gospodynie 39-29. Pozwoliło im to na udział w półfinale w Tczewie gdzie 

los skojarzył zespoły z Pomorza i Śląska.  

               Pierwsze spotkanie to zwycięstwo nad MOS Tychy 29-18 i 

bardzo dobra gra w obronie całego zespołu. Porażka w drugim dniu 22-

23 z Sośnicą bardzo mocno skomplikowała sytuację pomorskich 

zespołów. Przed ostatnim meczem wiadomo było ,że tylko zwycięzca 

ostatniego meczu Sambor Tczew – Vistal Łączpol Gdynia awansuje do 

decydującej rozgrywki . Wcześniej awans zapewniła sobie Sośnica, 

wygrała bowiem pierwszego dnia z Tczewem 24-21. Decydujący mecz 

obfitował w dramatyczne zwroty sytuacji, był meczem walki i ogromnych 

emocji. Po udanym początku Sambora do głosu doszły Gdynianki i w 15 

minucie doprowadziły do remisu 8:8  -   pierwszą połowę wygrały 16:10. 

Kiedy na początku drugiej połowy dwie bramki dorzuciły Anna Labuhn i 

Natalia   Fedoruk wydawało się ,że rywalizacja jest rozstrzygnięta. Wtedy 

jednak Tczewianki zdecydowały się na zryw i doprowadziły w 46 minucie 

do remisu 19:19. Remis premiował awansem gospodynie. To co 

wydarzyło się w końcówce było istnym horrorem. Gdynianki wytrzymały 

fizycznie trudy spotkania i nie uległy presji. Zawodniczki wspaniale 

rozegrały końcówkę, Paulina Laskowska i Monika Telepko obroniły rzuty 

karne, a Magdy, Bartecka i Maszota udanie kończyły kontrataki. 

Końcowy  wynik 29-23  dla  Gdynianek i awans do finału stał się faktem.  

  Jest to czwarty z rzędu awans tego zespołu do finałów Mistrzostw 

Polski  w których osiem najlepszych ekip z Polski  w dniach 8-13 marca   

rozegra decydującą batalię. Miejsce finałów nie jest jeszcze znane.  

Vistal Łączpol trafił do grupy z Ruchem Chorzów, KSS Kielce i 

Wilanowią Warszawa. W drugiej czwórce zagra Finepharm Jelenia Góra 

, Sośnica Gliwice, Truso Elbląg i Beskid Nowy Sącz . Gdynianki trafiły do 

silnej grupy w której najmocniejszy jest Ruch – 4 zawodniczki w SMS 



Gliwice, 3 w składzie zespołu seniorek ekstraklasy, dwie w kadrze 

narodowej juniorek. KSS Kielce to rywal równie mocny, z trzema 

kadrowiczkami juniorek w składzie. Wilanowia Warszawa to również 

silny, zwłaszcza w ofensywie  zespół, który wyeliminował w ćwierćfinale 

ubiegłorocznego Mistrza Polski, zespół Olimpii Nowy Sącz. 

           Najbliższe dwa tygodnie, dzielące nas od rozgrywek finałowych,  

juniorki przeznaczą na regenerację sił, odnowienie poziomu cech 

motorycznych  i powtórzenie sposobów organizacji gry. Vistal Łączpol 

nie jest faworytem tych zawodów, ale jako jedyny przedstawiciel 

Pomorza powalczy o jak najlepszy rezultat. Sprawa medali jest 

oczywiście otwarta, wszystko jednak wskazuje, że to Kielce, Chorzów, 

Jelenia Góra i Elbląg należą do grupy potencjalnych  faworytów. Zespół 

z Gdyni jest w większości oparty o zawodniczki młodsze i nie mające 

doświadczenia w rozgrywkach seniorskich. Liczymy jednak, że 

zespołowa  gra Gdynianek i ich determinacja dostarczy powodów do 

dumy, bez względu na wyniki poszczególnych spotkań. 

            Awans uzyskały: bramka Paulina Laskowska, Monika Telepko, 

Magda Czeszyk, lewe skrzydło Anastazja Kasuła, Magda Bartecka, lewe 

rozegranie Natalia Fedoruk i Wera Grzybowska, środek Anna 

Malinowska, Magda Pawłowska, prawe rozegranie Anna Labuhn, Ala 

Szprengier, prawe skrzydło Magda Maszota, Karolina Buksza.  

Sztab szkoleniowy to Andrzej Niewrzawa i Beata Kłusewicz.  

Bramkarki i konsultacja taktyczna Wojciech Nowiński. 

 

Andrzej Niewrzawa 


