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Drużyna juniorów - roczniki 1994-95
Drużyna juniorów 1994-95 - trener Krzysztof Felczak

Drużyna juniorów MOS Wola wDrużyna juniorów MOS Wola wDrużyna juniorów MOS Wola wDrużyna juniorów MOS Wola w
sezonie 2012/2013sezonie 2012/2013sezonie 2012/2013sezonie 2012/2013

Dybowski Aleksander , ur.1994,Dybowski Aleksander , ur.1994,Dybowski Aleksander , ur.1994,Dybowski Aleksander , ur.1994,
wzrost 194, środkowy blokuwzrost 194, środkowy blokuwzrost 194, środkowy blokuwzrost 194, środkowy bloku

Prudzyński Mateusz, ur.1996,Prudzyński Mateusz, ur.1996,Prudzyński Mateusz, ur.1996,Prudzyński Mateusz, ur.1996,
wzrost 198 cm, przyjmującywzrost 198 cm, przyjmującywzrost 198 cm, przyjmującywzrost 198 cm, przyjmujący

Szczepaniak Paweł , ur.1994,Szczepaniak Paweł , ur.1994,Szczepaniak Paweł , ur.1994,Szczepaniak Paweł , ur.1994,
wzrost 194 cm, atakujący, kapitanwzrost 194 cm, atakujący, kapitanwzrost 194 cm, atakujący, kapitanwzrost 194 cm, atakujący, kapitan

Kowalczyk Grzegorz, ur. 1994,Kowalczyk Grzegorz, ur. 1994,Kowalczyk Grzegorz, ur. 1994,Kowalczyk Grzegorz, ur. 1994,
wzrost 189 cm, przyjmującywzrost 189 cm, przyjmującywzrost 189 cm, przyjmującywzrost 189 cm, przyjmujący

Gregorowicz Szymon, ur.1994,Gregorowicz Szymon, ur.1994,Gregorowicz Szymon, ur.1994,Gregorowicz Szymon, ur.1994,
wzrost 180 cm, rozgrywającywzrost 180 cm, rozgrywającywzrost 180 cm, rozgrywającywzrost 180 cm, rozgrywający



Kulik Kajetan, ur.1995, wzrost 192Kulik Kajetan, ur.1995, wzrost 192Kulik Kajetan, ur.1995, wzrost 192Kulik Kajetan, ur.1995, wzrost 192
cm, rozgrywającycm, rozgrywającycm, rozgrywającycm, rozgrywający

Michalski Bartosz, ur.1995, wzrostMichalski Bartosz, ur.1995, wzrostMichalski Bartosz, ur.1995, wzrostMichalski Bartosz, ur.1995, wzrost
cm, przyjmującycm, przyjmującycm, przyjmującycm, przyjmujący

Kraśniewski Damian, ur.1995,Kraśniewski Damian, ur.1995,Kraśniewski Damian, ur.1995,Kraśniewski Damian, ur.1995,
wzrost 198 cm, środkowy blokuwzrost 198 cm, środkowy blokuwzrost 198 cm, środkowy blokuwzrost 198 cm, środkowy bloku

Zambrowski Maciej, ur.1994, wzrostZambrowski Maciej, ur.1994, wzrostZambrowski Maciej, ur.1994, wzrostZambrowski Maciej, ur.1994, wzrost
191 cm, przyjmujący191 cm, przyjmujący191 cm, przyjmujący191 cm, przyjmujący

Zackiewicz Michał, ur.1994, wzrostZackiewicz Michał, ur.1994, wzrostZackiewicz Michał, ur.1994, wzrostZackiewicz Michał, ur.1994, wzrost
196 cm, środkowy bloku196 cm, środkowy bloku196 cm, środkowy bloku196 cm, środkowy bloku

Siuta Damian, ur.1995 , wzrost 190Siuta Damian, ur.1995 , wzrost 190Siuta Damian, ur.1995 , wzrost 190Siuta Damian, ur.1995 , wzrost 190
cm, rozgrywającycm, rozgrywającycm, rozgrywającycm, rozgrywający



Nieora Jakub, ur.1995, wzrost 192Nieora Jakub, ur.1995, wzrost 192Nieora Jakub, ur.1995, wzrost 192Nieora Jakub, ur.1995, wzrost 192
cm, przyjmującycm, przyjmującycm, przyjmującycm, przyjmujący

Trzmiel Mateusz, ur.1995, wzrostTrzmiel Mateusz, ur.1995, wzrostTrzmiel Mateusz, ur.1995, wzrostTrzmiel Mateusz, ur.1995, wzrost
194 cm, atakujący194 cm, atakujący194 cm, atakujący194 cm, atakujący

Mata Maciej, ur.1995, wzrost 187Mata Maciej, ur.1995, wzrost 187Mata Maciej, ur.1995, wzrost 187Mata Maciej, ur.1995, wzrost 187
cm, przyjmującycm, przyjmującycm, przyjmującycm, przyjmujący

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

Koncewicz Mateusz, ur.1995,Koncewicz Mateusz, ur.1995,Koncewicz Mateusz, ur.1995,Koncewicz Mateusz, ur.1995,
wzrost 180 cm, liberowzrost 180 cm, liberowzrost 180 cm, liberowzrost 180 cm, libero

Krzysztof Felczak trenerKrzysztof Felczak trenerKrzysztof Felczak trenerKrzysztof Felczak trener



Opcje strony

Poprzedni Strona
Następny Strona

Kulik Andrzej - kierownik drużynyKulik Andrzej - kierownik drużynyKulik Andrzej - kierownik drużynyKulik Andrzej - kierownik drużyny
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