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Piłka nożna i liga
mistrzów...

Porażka
Królewskich z
Tottenhamem
aż 3:1 . Jakieś
oszustwa?
Czerwone
kartki !!

 Łukasz Teodorczyk-
jeden z najgorszych

Piłka nożna i liga mistrzów...
Mecze klubowe z różnych lig :)

Król strzelców
poprzedniego
sezonu belgijskiej
ekstraklasy w tym
sezonie się
zablokował. W lidze
zdobył tylko trzy
bramki w czternastu
spotkaniach, 
natomiast w Lidze
Mistrzów idzie mu
jeszcze słabiej. Pięć
występów, 376
minut i jedna asysta
- to dorobek

Łukasza
Teodorczyka w tych
rozgrywkach.Według
wyliczeń "goal.com"
były zawodnik
Dynama Kijów pod
względem
niewykorzystanych
okazji zajmuje
trzecie miejsce
spośród wszystkich
napastników
występujących w
Lidze Mistrzów

Liga Mistrzów
UEFA -
międzynarodowe,
europejskie,
klubowe rozgrywki
piłkarskie,
utworzone z
inicjatywy UEFA w
1992,jako
kontynuacja Pucharu
Europy Mistrzów
Krajowych i
regularnie
prowadzone
rozgrywki.

Piłkarze Górnika
Zabrze ograli Wisłę i
zwiększyli do
trzech punktów
przewagę nad
Legią.Legioniści po
raz pierwszy z
wyprawy do
Niecieczy nie
wrócili z pustymi
rękoma, ale tam
nikt nie jest
zadowolony z 1
punktu zdobytego w
konfrontacji z Nowy
Sącz.

Redaktor Naczelny
-Piotr Zając
Grafik- Mateusz
Barszcz 
Reporter-Maciek
Ciołek 
Informatyk-Bartosz
Kaczmarek
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KACZMARCZYK
W GRECJI Z 1
ZWYCIĘSTWEM

Asseco Resovia -
Olsztyn 3:0

Plus+Liga
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     Siatkówka 
                  Mężczyzn

.

Już niedługo
po raz
pierwszy w
historii odbędą
się Klubowe
Mistrzostwa
Świata, których
gospodarzem
będzie Polska.
Profesjonalna

Liga Piłki
Siatkowej
zaplanowała na
ten czas
specjalne
wydarzenie –
Mecz Gwiazd
PlusLigi.

.

Słabe
wyniki

zadecydowały
o

zwolnieniu
trenera
Asseco
Resovii
Roberto

Serniottiego.

–
Koncepcja
prowadzenia

drużyny
nie

przyniosła
efektów –

mówi
prezes

rzeszowskiego
klubu

Bartosz
Górski. – 
Wyniki i

gra
zespołu nie

były
satysfakcjonujące.

Żeby było jasne
- jesteśmy
przekonani, że
beniaminek z
Małopolski
odniesie
jeszcze sporo
zwycięstw

z teoretycznie
silniejszymi
zespołami. Nie
zmienia to
jednak faktu, że
mieliśmy prawo
liczyć, iż akurat
w tym meczu

podopieczne
trenera Błażeja
Krzyształowicza
sobie pewnie
poradzą.
Porażka w tym
sezonie jest
więc wyjątkowo
bolesna. 

~~ Budowlani
Łódź

W niedzielny
wieczór
zmierzyły się
dwie
sąsiadujące ze
sobą w tabeli
drużyny. Przed
nim Cuprum
Lubin zajmował
dziesiątą, a
Cerrad Czarni
Radom
jedenastą
pozycję.
Zwycięstwo
dawało jednej z
nich awans o
kilka miejsc w
klasyfikacji. Dla
radomian była
to szansa na
rehabilitację po
wysokiej
przegranej w
zaległym
meczu z
Jastrzębskim
Węglem, a dla
lubinian na
przerwanie serii
czterech
porażek z
czołówką
poprzedniego
sezonu.

hjh

.

.

.

.



www.kurierlubelski.pl Kurier Lubelski | Wydanie specjalne 01/2018 | Strona 3 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Z życia sportu

               Piłka ręczna aktualności 

MŚ kobiet 2017 Problemy
Reprezentacji

Golden League-
Polacy bliżej

Mś kobiet 2017:
Problemy
Brazylijek i
Rumunek. 
Hiszpania,
Dania, Serbia i
Holandia rozbiły
przeciwniczki.

 

  Problemy
faworytów,
pogromy w
wykonaniu
zespołów z
Europy i zwroty
akcji. Czas na
podsumowanie
wydarzeń
trzeciego dnia
Mistrzostw
Świata 2017
piłkarek ręcznych
w grupach A, C i
D.

Francja
rozgromiła
Polskę aż 29-15
w pierwszym
meczu w
ramach turnieju
towarzyskiego
Golden League
rozgrywanego w
Danii.
Początek
spotkania był
dobry w
wykonaniu
podopiecznych

Piotra
Przybeckiego.
Prowadzili 3-1
oraz 5-4 w dużej
mierze dzięki
dobrym
interwencjom
Piotra
Wyszomirskiego,
który obronił trzy
pierwsze rzuty
karne. 



www.kurierlubelski.plKurier Lubelski | Wydanie specjalne 01/2018 | Strona 4 

WWW.JUNIORMEDIA.PLZ życia sportu

 Aktualności z E-sportu 

Poprzedni IEM 2017 w Katowicach
wygrał ASTRALIS

League Of
Legends 

.

.

Przyszłe
turnieje W
Counter-strike
Global
offensive  jest
to dreamhack
winter 2017. 
Z którego już
wiemy że
wycofała się
już drużyna
"Team Liquid"

Kolejny turniej

to major Z
którego odpadła
już jedna Polska
drużyna  "Ago
Gaming"

Sieciowa gra
komputerowa z
gatunku
multiplayer
online battle
arena.
Jest bardzo
znaną i
rozpowsze-
chnioną grą .
Dużo osób
grających w gre
dla
przyjemności
również zapisuje

się na różne
turnieje aby
sprawdzic swoje
umiejętnosci .
Gry to nie tylko
marnotrawstwo
lecz  również
czasem nauka .
Różne gry typu
MMO , RPG
polegają na
logicznym
myśleniu.

.

.
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