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Informacja
Strona znajduje się w archiwum.

„Siatkówka wśród gwiazd” -
turniej o Puchar Burmistrza Woli .
Dzień 1
Hala OSIR „Koło” skupiła dzisiaj zespoły siatkarskie z
całej Polski tworząc widowisko sportowe dla pasjonatów
siatkówki. 14 drużyn rywalizowało od godziny 15.00 w
dwóch kategoriach wiekowych: kadeta oraz juniora.

Przewodnie  hasło  turnieju  „siatkówka  wśród  gwiazd”
nakazuje  odszukać  osobowości  wielkiego  formatu
sportowego,  które   mogą  być  nie  tylko  inspiracją  dla
wzrastającej  młodzieży  siatkarskiej  ale  również  obudzić
marzenia  związane  z  siatkówką  wśród  siatkarskich
uczestników  turnieju.  Turniej  co  prawda  wyłoni  zwycięzców
spośród  juniorów  i  kadetów,  ale  diamenty  siatkarskie
znajdujemy w każdym zespole.

Naszą uwagę dzisiaj skupił Michał Bąkiewicz -  obecnie
polski trener siatkarski, a wcześniej siatkarz grający na
pozycji  przyjmującego. Srebrny medalista mistrzostw
świata w Japonii w 2006 oraz mistrz Europy z Turcji z
2009. Olimpijczyk z Aten w 2004 . Od 11 kwietnia 2019
roku jest trenerem reprezentacji Polski juniorów.

Absolwent  Szkoły  Mistrzostwa  Sportowego  (w  latach
1996–1999  uczył  się  w  SMS-ie  Rzeszów,  a  w  latach
1999–2000,  po  przeniesieniu  Szkoły  do  Spały,  w  SMS-ie
Spała). Grał w AZS-ie Częstochowa ,  Skrze  Bełchatów,
AZS-ie  Olsztyn  i  w  latach  2007–2013  ponownie  w
bełchatowskiej Skrze.
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Jego  kariera  mogła  zakończyć  się  przedwcześnie  z  powodu
zaburzenia krążenia krwi

w dłoni, jednak dzięki pomocy Raula Lozano, który znalazł
mu  najlepszych  specjalistów  we  Włoszech,  Michał
Bąkiewicz wyzdrowiał i wrócił na siatkarskie parkiety w
2006.

W  maju  2009  został  powołany  przez  Daniela
Castallaniego   na  kapitana  reprezentacji  Polski  w
turnieju  Ligi  Światowej  2009.   

Przed  sezonem  2013/2014  ponownie  został
siatkarzem AZS-ie Częstochowa. Pod koniec stycznia
2014 poinformował o zawieszeniu kariery zawodniczej.
Przed  sezonem  2014/2015  wrócił  do  gry  w  AZS-ie
Częstochowa, zostając kapitanem tej drużyny. Jednak
już przed pierwszym meczem sezonu doznał kontuzji,
wskutek czego zakończył karierę sportową.

Ma  na  koncie  całą  listę  sukcesów  a  na  wyszczególnienie
zasługują:

Brązowy  medal  mistrzostw  świata  kadetów  w  Arabii
Saudyjskiej – 1999

Srebrny medal mistrzostw świata seniorów w Japonii – 2006

Złoty medalista mistrzostw Europy w Turcji – 2009

Brązowy medalista Ligi Światowej  2011 w Gdańsku

Od 2014 roku kontynuuje karierę trenerską, od 2017 roku
jest  członkiem  sztabu  szkoleniowego  SMS-u  PZPS
Spała  .

Na  Ogólnopolski  Turniej  o  Puchar  Burmistrza  Woli  Michał
Bąkiewicz przyjechał z zespołem kadetów SMS Spała.

W  pierwszym  dniu  turniejowym  rozegrano  9  spotkań  W
dwóch  kategoriach  kadeta  i  juniora.   Wzałaczeniu
przedstawiamy  tabelę  z  wynikami  rozegranych  spotkań  w
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kategorii kadet i junior

Sobotni  dzień  dla  przybyłych  zespołów  będzie  niezwykle
intensywny . Już o 9.00 na parkiet wchodzą juniorzy Po nich
można  obejrzeć  kadetów.  Pojedynki  siatkarskie  toczyć  się
będą do ok. 20.30. Czeka nas więc ogromna dawka emocji i
pokaz siatkówki na najwyższym poziomie.

Warto  przyjść  do  hali  „KOŁO”  i  zobaczyć  wiele  siatkarskich
potyczek. Jesteśmy pewni,  że wielu z tych siatkarzy pójdzie
śladami naszej dzisiejszej gwiazdy = Michała Bąkiewicza.

Zapraszamy! Hala "Koło" , ul. Obozowa 60,  Warszawa

Galeria fotograficzna: 

https://www.facebook.com/moswola/photos/pcb.4567627469
962779/4567622936629899
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