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Drużyna juniorów w sezonie 2013/2014 , roczniki
1995-96

Drużyna juniorów - rocznikiDrużyna juniorów - rocznikiDrużyna juniorów - rocznikiDrużyna juniorów - roczniki
1995-96, trener Krzysztof Felczak1995-96, trener Krzysztof Felczak1995-96, trener Krzysztof Felczak1995-96, trener Krzysztof Felczak

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

Damian Siuta ur.1995 wzrost 192Damian Siuta ur.1995 wzrost 192Damian Siuta ur.1995 wzrost 192Damian Siuta ur.1995 wzrost 192
cm rozgrywającycm rozgrywającycm rozgrywającycm rozgrywający

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 Trzmiel ur.1995 wzrostMateusz Trzmiel ur.1995 wzrostMateusz Trzmiel ur.1995 wzrostMateusz Trzmiel ur.1995 wzrost
196 cm atakujący196 cm atakujący196 cm atakujący196 cm atakujący

Maciej Mata ur.1995 wzrost 189 cmMaciej Mata ur.1995 wzrost 189 cmMaciej Mata ur.1995 wzrost 189 cmMaciej Mata ur.1995 wzrost 189 cm
liberoliberoliberolibero



Piotr Kosno ur.1996 wzrost 195 cmPiotr Kosno ur.1996 wzrost 195 cmPiotr Kosno ur.1996 wzrost 195 cmPiotr Kosno ur.1996 wzrost 195 cm
przyjmującyprzyjmującyprzyjmującyprzyjmujący

Brian Malangiewicz ur.1995 wzrostBrian Malangiewicz ur.1995 wzrostBrian Malangiewicz ur.1995 wzrostBrian Malangiewicz ur.1995 wzrost
200 cm środkowy200 cm środkowy200 cm środkowy200 cm środkowy

Bartosz Robert ur.1995 wzrost 192Bartosz Robert ur.1995 wzrost 192Bartosz Robert ur.1995 wzrost 192Bartosz Robert ur.1995 wzrost 192
cm przyjmującycm przyjmującycm przyjmującycm przyjmujący

Bartosz Michalski ur.1996 wzrostBartosz Michalski ur.1996 wzrostBartosz Michalski ur.1996 wzrostBartosz Michalski ur.1996 wzrost
188 cm przyjmujący188 cm przyjmujący188 cm przyjmujący188 cm przyjmujący Damian Pawłowski ur.1996 wzrostDamian Pawłowski ur.1996 wzrostDamian Pawłowski ur.1996 wzrostDamian Pawłowski ur.1996 wzrost

203 cm przyjmujący203 cm przyjmujący203 cm przyjmujący203 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



Kamil Szaniawski ur.1996 wzrostKamil Szaniawski ur.1996 wzrostKamil Szaniawski ur.1996 wzrostKamil Szaniawski ur.1996 wzrost
204 cm środkowy204 cm środkowy204 cm środkowy204 cm środkowy

Michał Włostowski ur.1996 wzrostMichał Włostowski ur.1996 wzrostMichał Włostowski ur.1996 wzrostMichał Włostowski ur.1996 wzrost
190 cm rozgrywający190 cm rozgrywający190 cm rozgrywający190 cm rozgrywający

Jakub Brudziński ur.1996 wzrostJakub Brudziński ur.1996 wzrostJakub Brudziński ur.1996 wzrostJakub Brudziński ur.1996 wzrost
180 cm libero180 cm libero180 cm libero180 cm libero

Dawid Łukaszewicz ur.1996 wzrostDawid Łukaszewicz ur.1996 wzrostDawid Łukaszewicz ur.1996 wzrostDawid Łukaszewicz ur.1996 wzrost
199 cm środkowy199 cm środkowy199 cm środkowy199 cm środkowy

Radosław Białorudzki ur.1996Radosław Białorudzki ur.1996Radosław Białorudzki ur.1996Radosław Białorudzki ur.1996
wzrost 194 cm środkowywzrost 194 cm środkowywzrost 194 cm środkowywzrost 194 cm środkowy

Krystian Kokoszka ur.1996 wzrostKrystian Kokoszka ur.1996 wzrostKrystian Kokoszka ur.1996 wzrostKrystian Kokoszka ur.1996 wzrost
198 cm środkowy198 cm środkowy198 cm środkowy198 cm środkowy



Opcje strony

Poprzedni Strona
Następny Strona

Krzysztof Felczak - trener drużynyKrzysztof Felczak - trener drużynyKrzysztof Felczak - trener drużynyKrzysztof Felczak - trener drużyny
juniorówjuniorówjuniorówjuniorów

Andrzej Kulik - kierownik drużynyAndrzej Kulik - kierownik drużynyAndrzej Kulik - kierownik drużynyAndrzej Kulik - kierownik drużyny
juniorówjuniorówjuniorówjuniorów
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