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Drużyna seniorów w II lidze mężczyzn w sezonie
2013/2014

Drużyna seniorów w II lidzeDrużyna seniorów w II lidzeDrużyna seniorów w II lidzeDrużyna seniorów w II lidze
mężczyzn w sezonie 2013/2014mężczyzn w sezonie 2013/2014mężczyzn w sezonie 2013/2014mężczyzn w sezonie 2013/2014

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

Jakub Filip ur.1991 wzrost 193 cmJakub Filip ur.1991 wzrost 193 cmJakub Filip ur.1991 wzrost 193 cmJakub Filip ur.1991 wzrost 193 cm
rozgrywającyrozgrywającyrozgrywającyrozgrywający

Adam Sobolewski ur. 1991 wzrostAdam Sobolewski ur. 1991 wzrostAdam Sobolewski ur. 1991 wzrostAdam Sobolewski ur. 1991 wzrost
197 cm przyjmujący197 cm przyjmujący197 cm przyjmujący197 cm przyjmujący

Paweł Sęk ur.1992 wzrost 196 cmPaweł Sęk ur.1992 wzrost 196 cmPaweł Sęk ur.1992 wzrost 196 cmPaweł Sęk ur.1992 wzrost 196 cm
atakującyatakującyatakującyatakujący

Mateusz Kańczok ur.1993 wzrostMateusz Kańczok ur.1993 wzrostMateusz Kańczok ur.1993 wzrostMateusz Kańczok ur.1993 wzrost
204 cm środkowy204 cm środkowy204 cm środkowy204 cm środkowy



Jakub Monkiewicz ur.1993 wzrostJakub Monkiewicz ur.1993 wzrostJakub Monkiewicz ur.1993 wzrostJakub Monkiewicz ur.1993 wzrost
200 cm środkowy200 cm środkowy200 cm środkowy200 cm środkowy

Patryk Kozdron ur. 1994 wzrost 200Patryk Kozdron ur. 1994 wzrost 200Patryk Kozdron ur. 1994 wzrost 200Patryk Kozdron ur. 1994 wzrost 200
cm środkowycm środkowycm środkowycm środkowy

Konrad Nassalski ur.1991 wzrostKonrad Nassalski ur.1991 wzrostKonrad Nassalski ur.1991 wzrostKonrad Nassalski ur.1991 wzrost
190 cm przyjmujący190 cm przyjmujący190 cm przyjmujący190 cm przyjmujący

Grzegprz Kowalczyk ur.1994 wzrostGrzegprz Kowalczyk ur.1994 wzrostGrzegprz Kowalczyk ur.1994 wzrostGrzegprz Kowalczyk ur.1994 wzrost
188 cm przyj, libero188 cm przyj, libero188 cm przyj, libero188 cm przyj, libero

Szymon Gregorowicz ur.1994Szymon Gregorowicz ur.1994Szymon Gregorowicz ur.1994Szymon Gregorowicz ur.1994
wzrost 184 cm rozgrywającywzrost 184 cm rozgrywającywzrost 184 cm rozgrywającywzrost 184 cm rozgrywający

Patryk Bujniak ur.1994 wzrost 185Patryk Bujniak ur.1994 wzrost 185Patryk Bujniak ur.1994 wzrost 185Patryk Bujniak ur.1994 wzrost 185
cm liberocm liberocm liberocm libero



Opcje strony

Następny Strona

Kajetan Kulik ur. 1995 wzrost 195Kajetan Kulik ur. 1995 wzrost 195Kajetan Kulik ur. 1995 wzrost 195Kajetan Kulik ur. 1995 wzrost 195
cm atakującycm atakującycm atakującycm atakujący

Mateusz Prudzyński ur.1995 wzrostMateusz Prudzyński ur.1995 wzrostMateusz Prudzyński ur.1995 wzrostMateusz Prudzyński ur.1995 wzrost
199,5 cm przyjmujący199,5 cm przyjmujący199,5 cm przyjmujący199,5 cm przyjmujący

Cezary Rudzki ur.1996 cm wzrostCezary Rudzki ur.1996 cm wzrostCezary Rudzki ur.1996 cm wzrostCezary Rudzki ur.1996 cm wzrost
186 cm przyjmujący186 cm przyjmujący186 cm przyjmujący186 cm przyjmujący

Rafał Obermeler ur.1992 wzrostRafał Obermeler ur.1992 wzrostRafał Obermeler ur.1992 wzrostRafał Obermeler ur.1992 wzrost
199 cm środkowy199 cm środkowy199 cm środkowy199 cm środkowy

Krzysztof Wójcik I trenerKrzysztof Wójcik I trenerKrzysztof Wójcik I trenerKrzysztof Wójcik I trener Bartosz Pater masażysta,Bartosz Pater masażysta,Bartosz Pater masażysta,Bartosz Pater masażysta,
fizjoterapeutafizjoterapeutafizjoterapeutafizjoterapeuta
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