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Juniorki

Drużyna juniorek z trener ElżbietąDrużyna juniorek z trener ElżbietąDrużyna juniorek z trener ElżbietąDrużyna juniorek z trener Elżbietą
LizińczykLizińczykLizińczykLizińczyk

Aleksandra GrzeszczakAleksandra GrzeszczakAleksandra GrzeszczakAleksandra Grzeszczak
rozgrywająca ur.1995 wzrost 174rozgrywająca ur.1995 wzrost 174rozgrywająca ur.1995 wzrost 174rozgrywająca ur.1995 wzrost 174
cmcmcmcm

Aleksandra Kołtuniak kapitan,Aleksandra Kołtuniak kapitan,Aleksandra Kołtuniak kapitan,Aleksandra Kołtuniak kapitan,
przyjmująca, ur.1994 , wzrost 183przyjmująca, ur.1994 , wzrost 183przyjmująca, ur.1994 , wzrost 183przyjmująca, ur.1994 , wzrost 183
cmcmcmcm

Aleksandra Świercz , atakująca,Aleksandra Świercz , atakująca,Aleksandra Świercz , atakująca,Aleksandra Świercz , atakująca,
środkowa, ur.1995, wzrost183 cm.środkowa, ur.1995, wzrost183 cm.środkowa, ur.1995, wzrost183 cm.środkowa, ur.1995, wzrost183 cm.

Anna Bratman środkowa ,Anna Bratman środkowa ,Anna Bratman środkowa ,Anna Bratman środkowa ,
atakująca, ur.1995, wzrost 182 cmatakująca, ur.1995, wzrost 182 cmatakująca, ur.1995, wzrost 182 cmatakująca, ur.1995, wzrost 182 cm

Anna Karcz środkowa ur.1995,Anna Karcz środkowa ur.1995,Anna Karcz środkowa ur.1995,Anna Karcz środkowa ur.1995,
wzrost 189 cmwzrost 189 cmwzrost 189 cmwzrost 189 cm



Izabella Trocińska ur.1997Izabella Trocińska ur.1997Izabella Trocińska ur.1997Izabella Trocińska ur.1997
środkowa, atakujaca , wzrost 190środkowa, atakujaca , wzrost 190środkowa, atakujaca , wzrost 190środkowa, atakujaca , wzrost 190
cmcmcmcm

Katarzyna Jędrzejewska,Katarzyna Jędrzejewska,Katarzyna Jędrzejewska,Katarzyna Jędrzejewska,
przyjmująca, ur. 1997, wzrost 178przyjmująca, ur. 1997, wzrost 178przyjmująca, ur. 1997, wzrost 178przyjmująca, ur. 1997, wzrost 178
cmcmcmcm

Magdalena Bratman środkowa , urMagdalena Bratman środkowa , urMagdalena Bratman środkowa , urMagdalena Bratman środkowa , ur
1995, wzrost 184 cm1995, wzrost 184 cm1995, wzrost 184 cm1995, wzrost 184 cm

Marta Robaszkiewicz ur.1995Marta Robaszkiewicz ur.1995Marta Robaszkiewicz ur.1995Marta Robaszkiewicz ur.1995
atakująca , wzrost 181 cmatakująca , wzrost 181 cmatakująca , wzrost 181 cmatakująca , wzrost 181 cm

Monika Lubiak przyjmujaca,Monika Lubiak przyjmujaca,Monika Lubiak przyjmujaca,Monika Lubiak przyjmujaca,
środkowa, ur. 1996 , wzrost 185 cmśrodkowa, ur. 1996 , wzrost 185 cmśrodkowa, ur. 1996 , wzrost 185 cmśrodkowa, ur. 1996 , wzrost 185 cm

Olga Wątroba - SikorskaOlga Wątroba - SikorskaOlga Wątroba - SikorskaOlga Wątroba - Sikorska
przyjmująca, atakujaca ur.1994 ,przyjmująca, atakujaca ur.1994 ,przyjmująca, atakujaca ur.1994 ,przyjmująca, atakujaca ur.1994 ,
wzrost 178 cmwzrost 178 cmwzrost 178 cmwzrost 178 cm



Opcje strony

Następny Strona

Paulina Bałdyga rozgrywajaca,Paulina Bałdyga rozgrywajaca,Paulina Bałdyga rozgrywajaca,Paulina Bałdyga rozgrywajaca,
przyjmująca, ur.1996, wzrost 174przyjmująca, ur.1996, wzrost 174przyjmująca, ur.1996, wzrost 174przyjmująca, ur.1996, wzrost 174
cmcmcmcm

Izabella Szyjka libero ur.1995Izabella Szyjka libero ur.1995Izabella Szyjka libero ur.1995Izabella Szyjka libero ur.1995
wzrost 178 cmwzrost 178 cmwzrost 178 cmwzrost 178 cm
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