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Drużyna seniorów MOS Wola Warszawa w II lidze
mężczyzn
Drużyna w II lidze mężczyzn - trener Krzysztof Wójcik

Adam Sobolewski ur.1991 , wzrostAdam Sobolewski ur.1991 , wzrostAdam Sobolewski ur.1991 , wzrostAdam Sobolewski ur.1991 , wzrost
197 cm, atakujący197 cm, atakujący197 cm, atakujący197 cm, atakujący

Jakub Skwarek ur.1992 , wzrost 188Jakub Skwarek ur.1992 , wzrost 188Jakub Skwarek ur.1992 , wzrost 188Jakub Skwarek ur.1992 , wzrost 188
cm, rozgrywającycm, rozgrywającycm, rozgrywającycm, rozgrywający

Tomasz Urbański, ur.1992 , wzrostTomasz Urbański, ur.1992 , wzrostTomasz Urbański, ur.1992 , wzrostTomasz Urbański, ur.1992 , wzrost
190 cm, przyjmujący190 cm, przyjmujący190 cm, przyjmujący190 cm, przyjmujący

Tomasz Dmowski ur,1993, wzrostTomasz Dmowski ur,1993, wzrostTomasz Dmowski ur,1993, wzrostTomasz Dmowski ur,1993, wzrost
188 cm, rozgrywający188 cm, rozgrywający188 cm, rozgrywający188 cm, rozgrywający

Rafał Obermeler ur. 1992, wzrostRafał Obermeler ur. 1992, wzrostRafał Obermeler ur. 1992, wzrostRafał Obermeler ur. 1992, wzrost
199 cm, środkowy bloku199 cm, środkowy bloku199 cm, środkowy bloku199 cm, środkowy bloku



Przemysław Smoliński ur.1992 ,Przemysław Smoliński ur.1992 ,Przemysław Smoliński ur.1992 ,Przemysław Smoliński ur.1992 ,
wzrost 200 cm, środkowy blokuwzrost 200 cm, środkowy blokuwzrost 200 cm, środkowy blokuwzrost 200 cm, środkowy bloku

Piotr Cichocki ur.1993, wzrost 196Piotr Cichocki ur.1993, wzrost 196Piotr Cichocki ur.1993, wzrost 196Piotr Cichocki ur.1993, wzrost 196
cm, przyjmującycm, przyjmującycm, przyjmującycm, przyjmujący

Paweł Sęk ur.1992, wzrost 195 cm,Paweł Sęk ur.1992, wzrost 195 cm,Paweł Sęk ur.1992, wzrost 195 cm,Paweł Sęk ur.1992, wzrost 195 cm,
atakującyatakującyatakującyatakujący

Bujniak Patryk, ur.1994, wzrost 180Bujniak Patryk, ur.1994, wzrost 180Bujniak Patryk, ur.1994, wzrost 180Bujniak Patryk, ur.1994, wzrost 180
cm, liberocm, liberocm, liberocm, libero

Jakub Linka ur.1992 , wzrost 189Jakub Linka ur.1992 , wzrost 189Jakub Linka ur.1992 , wzrost 189Jakub Linka ur.1992 , wzrost 189
cm, liberocm, liberocm, liberocm, libero

Mateusz Osiecki ur.1992 wzrost 194Mateusz Osiecki ur.1992 wzrost 194Mateusz Osiecki ur.1992 wzrost 194Mateusz Osiecki ur.1992 wzrost 194
cm, przyjmującycm, przyjmującycm, przyjmującycm, przyjmujący



Opcje strony

Następny Strona

Marcin Turkot ur.1993 wzrost 200Marcin Turkot ur.1993 wzrost 200Marcin Turkot ur.1993 wzrost 200Marcin Turkot ur.1993 wzrost 200
cm przyjmującycm przyjmującycm przyjmującycm przyjmujący

Jakub Monkiewicz ur.1993 , wzrostJakub Monkiewicz ur.1993 , wzrostJakub Monkiewicz ur.1993 , wzrostJakub Monkiewicz ur.1993 , wzrost
200 cm , atakujący200 cm , atakujący200 cm , atakujący200 cm , atakujący

Kornel Kowalewski ur.1993, wzrostKornel Kowalewski ur.1993, wzrostKornel Kowalewski ur.1993, wzrostKornel Kowalewski ur.1993, wzrost
202 cm, środkowy bloku202 cm, środkowy bloku202 cm, środkowy bloku202 cm, środkowy bloku

Krzysztof Wójcik - trenerKrzysztof Wójcik - trenerKrzysztof Wójcik - trenerKrzysztof Wójcik - trener Bartosz Pater, masażyzta -Bartosz Pater, masażyzta -Bartosz Pater, masażyzta -Bartosz Pater, masażyzta -
fizjoterapeutafizjoterapeutafizjoterapeutafizjoterapeuta
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