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Filip Tymków
Kiedy zaczęła się Twoja przygoda z
koszykówką?
W basket wkręciłem się dopiero pod
koniec gimnazjum. Razem z paroma
kumplami ze szkoły, którzy też mieli dosyć
piłki nożnej na WF postanowiliśmy sobie
pójść porzucać i jakoś tak już zostało.
Jakie masz inne hobby?
Jeżeli akurat nie rozbrzmiewa wokół mnie
odgłos kozłowanej piłki to
najprawdopodobniej słychać szum
rowerowych kół. Ewentualnie dźwięk
rozbijanej o ścianę klawiatury w trakcie
jakiejś rozgrywki multiplayer.
Jak zaczęła się Twoja przygoda z
trenowaniem innych?
Razem z ziomkami z gimnazjum
stworzyliśmy drużynę 3x3 i jeździliśmy po
turniejach. Jakieś 6 lat temu jeden z
chłopaków zobaczył post Warsaw
Basketball - szukali ludzi do pracy jako
Junior Coach. Antoni uznał, że się w tym
odnajdę i powinienem spróbować swoich
sił. Chyba miał rację.

Trener
ORŁY, JASTRZĘBIE, GATORS
MICHIGAN, STORM, ACES.
KADRA U17 CHLOPCOW I U15
DZIEWCZĄT
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Filip Tymków
Jakie jest Twoje ulubione ćwiczenie
koszykarskie?
Ciężko wybrać jedno konkretne. Jestem
wielkim fanem małych gier, w których
można wykorzystać umiejętności
techniczne i połączyć to z podejmowaniem
decyzji. Jakiejś formy sytuacyjnego grania
1 na 1, 2 na 2 czy z przewagi nigdy za
wiele.
Co uważasz za swój największy sukces
sportowy?
Szczerze? Najbardziej dumny jestem z
bycia częścią sukcesu rodziny Warsaw
Basketball i Draft Camp. Cieszę się, że
jestem w stanie dołożyć swoją cegiełkę do
czegoś co nieustannie rośnie i jest tak
wyjątkowe na krajowej scenie.
Co jest dla Ciebie najfajniejsze w
koszykówce?
Koszykówka to bardzo rozbudowana gra.
Lista szczegółów, na które można zwrócić
uwagę podczas pojedynczego 24sekundowego posiadania naprawdę nie ma
końca. Każda decyzja, każdy krok, każdy
centymetr ma znaczenie. Na wynik
końcowy meczu pracuje się od podrzutu
do końcowej syreny, rzadko decyduje
jedna pomyłka.

Trener
ORŁY, JASTRZĘBIE, GATORS
MICHIGAN, STORM, ACES.
KADRA U17 CHLOPCOW I U15
DZIEWCZĄT
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Filip Tymków
Co jest dla Ciebie najtrudniejsze w
koszykówce?
Trochę to samo co wyżej. W trakcie
sezonu, czy w trakcie meczu mnóstwo
rzeczy może pójść niezgodnie z planem.
Koszykówka wymaga pewnego rodzaju
mentalnej niezniszczalności i umiejętności
radzenia sobie z małymi i dużymi
porażkami. Dlatego zwykle na każdym
poziomie wygrywa najmocniejszy kolektyw,
a nie sama zbieranina talentów. Jeżeli
masz wokół siebie ludzi, na których
możesz liczyć i wiesz, że oni tobie ufają to
o tyle łatwiej jest radzić sobie z
problemami, które i tak prędzej czy
później napotkacie.
Jakie cechy musi posiadać dobry trener?
Wydaje mi się, że najlepsi trenerzy przede
wszystkim dużo widzą. Zdają sobie sprawę
z szerokiej perspektywy, ale jednocześnie
zwracają uwagę na nawet najmniejsze
elementy układanki i dbają o rozwój
indywidualny każdego zawodnika.
Potrzebna jest właśnie taka dbałość o
szczegóły i pełne zaangażowanie. Do tego
na pewno niezbędne są umiejętności
interpersonalne, ale to ogromny temat na
osobną rozmowę.
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Prawo do gry
Każdy zawodnik ma
równorzędne prawo do
Mogę planować karierę, a

najważniejszej rzeczy:

mogę po prostu grać bo lubię.

gry!

Nie porównuję się z innymi,
każdy jest na innym etapie.
Mam prawo do gry i piłki w
rękach, nawet jeżeli jeszcze
wszystkiego nie umiem. Inni
mają to samo prawo, nawet
jeżeli potrafią mniej niż ja.
Mam prawo dobrze czuć się na
treningach i meczach. Jeżeli
tak nie jest, mogę
porozmawiać z trenerem lub
rodzicami jak to zmienić.
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Maciej Stachula
Od kiedy grasz w kosza?
Zacząłem od minikoszykówki już w wieku 5
lat, a w Warsaw Basketball trenuję 3 lata.
Jakie masz inne hobby?
Gram też w siatkówkę w KS Metro
Warszawa.
Czy poza treningami robisz coś, żeby
poprawić swoje umiejętności
koszykarskie?
Często chodzę z tatą i bratem na boisko.
Jakie jest Twoje ulubione ćwiczenie
koszykarskie?
Granie 1:1
Co uważasz za swój największy sukces
sportowy?
Zdobycie MVP sezonu.
Co jest dla Ciebie najfajniejsze w
koszykówce?
Najbardziej lubię to, że na każdym meczu
jest dużo emocji.
Co jest dla Ciebie najtrudniejsze w
koszykówce?
Trafianie osobistych.
Czy masz swoją rutynę przedmeczową,
jak się przygotowujesz?
Nie mam specjalnej rutyny, po prostu
staram się skupić na meczu.

MVP
DZIKA LIGA SUPER JUNIOR
ZIMA 2022
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Maciej Stachula
Jak myślisz dlaczego zostałeś MVP?
Od zeszłego sezonu mocno się poprawiłem
i zacząłem zdobywać więcej punktów z gry.
Do tego doszły bloki, w których czuję się
naprawdę mocno.
Przeciwko któremu zawodnikowi gra Ci
się najtrudniej, dlaczego?
Przeciwko Alanowi, bo gra twardo i nie
zawsze umiem wyczuć, co zrobi mając
piłkę w rękach.
Jakie masz rady dla innych zawodników
swojej ligi?
Żebyśmy grali bardziej zespołowo.
Wymień Top 5 zawodników z Twojej ligi
w kolejności
1. Ignacy Woźniak
2. Alan Guvercin
3. Kajetan Figiel
4. Marek Cieślak
5. Piotrek Stachula
Który zawodnik NBA to dla Ciebie wzór?
W tej chwili Ja Morant, bo jest bardzo
wszechstronny. A all time najbardziej lubię
Vinca Cartera.
Jakie masz marzenia związane z
koszykówką?
Dostać się do NBA, ale wiem, że raczej
będzie trudno :)
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Zofia Wojak
Od kiedy grasz w kosza?
W koszykówkę gram od 5 klasy
podstawówki czyli łącznie 6 lat.
Jakie masz inne hobby?
Moje hobby oprócz kosza to ciągłe
słuchania muzyki, czytanie książek i granie
w gry komputerowe.
Czy poza treningami robisz coś, żeby
poprawić swoje umiejętności
koszykarskie?
Poza treningami, okazjonalnie, biegam na
bieżni żeby podtrzymać swoją
wytrzymałość na boisku.
Co uważasz za swój największy sukces
sportowy?
Jest to chyba nagroda MVP z zeszłego
sezonu Girls League, był to dla mnie
zaszczyt jak i motywacja do dalszej walki
na boisku. Potwierdzenie tego, że ciężkie
treningi się sprawdzają powoduje u mnie
jeszcze większy napęd do gry w kosza.
Co jest dla Ciebie najfajniejsze w
koszykówce?
Na pewno jest to współpraca na boisku z
koleżankami z drużyny, nawet jeśli akcja
nie zakończy się punktami to czuję
ogromną satysfakcję z tego, że wraz z
dziewczynami walczymy do końca i
staramy się dzielić piłką jak najwięcej.

MVP
GIRLS LEAGUE ZIMA 2022
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Zofia Wojak
Co jest dla Ciebie najtrudniejsze w
koszykówce?
Musi być to kozłowanie i wykańczanie
penetracji. W lidze jest wiele dobrych
obrończyń, które potwierdzają to, że mam
jeszcze wiele do nauki w mijaniu i
doprecyzowaniu swojego kozła.
Jak myślisz dlaczego zostałaś MVP?
Myślę, że jest to zasługa drużyny z którą
spędziłam 3 sezony pod rząd. Współpraca
z dziewczynami z Sky po tak długim czasie
spędzonym razem, była łatwa. W ostatnim
sezonie jako rozgrywającą drużyny
wiedziałam czego dokładnie mogę
oczekiwać i dostawać w zamian od nich na
boisku, jak dokładnie kto gra. One też
wiedziały co umiem zrobić i jakie są moje
mocne strony. Pomogły mi osiągnąć cel,
którym było właśnie MVP już od dłuższego
czasu.
Jakie masz marzenia związane z
koszykówką?
Może to dziwne, ale nie mam żadnego
marzenia związanego z koszykówką,
chciałabym w nią grać jak najdłużej jak
mogę, ponieważ sprawia mi ogromna
radość, a to co mnie spotka po drodze w
mojej przygodzie z tym sportem nie może
być zaplanowane, bo moim zdaniem
rzeczy, które w życiu są nieplanowane są
najlepsze.
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Antek Pawlak
Od kiedy grasz w kosza?
W WB trenuje od ponad 3 lat.
Jakie masz inne hobby?
Poza koszykówką i światem NBA? Lubię
obejrzeć mecz piłki nożnej, posłuchać
dobrej muzyki, a ostatnio coraz bardziej
interesuje się wyścigami Formuły 1.
Czy poza treningami robisz coś, żeby
poprawić swoje umiejętności
koszykarskie?
Gdy jest ciepło często wychodzę z
kumplami pograć na osiedlowym boisku.
Zwłaszcza w wakacje. Potrafimy siedzieć
tam nawet przez 6 godzin
Jakie jest Twoje ulubione ćwiczenie
koszykarskie?
Nie ma nic lepszego niż transformacja 3x3.
Co uważasz za swój największy sukces
sportowy?
Jestem bardzo dumny z każdego z moich
mistrzostw w ligach WB, ale to zdobyte
jako Gonzaga w pierwszym sezonie Big 4
było wyjątkowe. Wtedy drużyny były
przepełnione genialnymi graczami, w tym
klubowymi, a my wcale nie byliśmy
faworytami. No i udało mi się zdobyć MVP
tego niesamowitego finału, a to dopełnia
magii.

MVP
BIG 4 ZIMA 2022
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Antek Pawlak
Co jest dla Ciebie najfajniejsze w
koszykówce?
Wygrywanie meczów. A moim ulubionym
sposobem na to jest dobry defense, i
rozdanie kilku fajnych asyst. (Szczególnie
do Wojtka Pawlaka).
Wymień Top 5 zawodników z Twojej ligi
w kolejności
Michał Wróblewski, Wojtek Pawlak, Maks
Niemirowicz-Szczytt, Jan Dziadowicz i Kuba
Osiej Długo zastanawiałem się jak by tu
zmieścić jeszcze Kubę Wąsowskiego, więc
byłbym wdzięczny za możliwość wyboru
Top 6 :))
Który zawodnik NBA to dla Ciebie wzór?
Tony Parker. 3 lata temu mój pierwszy
trener w Warsaw Basketball- Marcin Korcz
polecił mi obczajenie Tonego i jego
zagrywek, bo tak jak on nie byłem jednym
z wysokich atletycznych kocurów. I tak mi
już zostało.
Jakie masz marzenia związane z
koszykówką?
Jednym z nich jest zostanie trenerem, i
zdobycie w ligach WB jakiegoś
mistrzostwa. Mam nadzieję, że trener
F.Tymków będzie nadal trenował, bo
pokonywanie jego drużyn daje mi
szczególną satysfakcję. Spodziewam się, że
jako trener jarałbym się jeszcze bardziej.
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CHCESZ ZOBACZYĆ
WIĘCEJ ZDJĘĆ?
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8 Porad: Jak rzucać lepiej
Balans i postawa
W trakcie rzutu staraj się zachować niezachwianą pozycję, każdy zbędny ruch
ciała może wpłynąć na tor lotu piłki. Fade-awaye wyglądają super, ale są bardzo
trudne.
Ustawienie dłoni
Sprawdzaj czy masz odpowiednio ustawioną dłoń. Czy piłka nie zsuwa się
dłoni tuż przed wyrzuceniem?

z

Pozycja piłki
Twoja ręka nie jest przyczepiona do środka ciała, więc żeby zachować prostą
linię rzutu musisz piłkę prowadzić bardziej po stronie ręki rzucającej.
Nadgarstek na cel
Twój cel to środek obręczy i musisz tam nie tylko patrzeć, ale po rzucie
nadgarstek powinieneś zamknąć w kierunku środka obręczy.
Szybkość
Często kiedy ćwiczymy rzut na sucho nie przykładamy wagi do tego, żeby
maksymalnie szybko oddawać rzut. A szybkośc rzutu to jedna z najważniejszych
cech w trakcie meczu.
Siła rzutu
Praca rąk powinna wyglądać tak samo niezależnie od tego czy rzucam z
bliskiego półdystansu czy za trzy. By wytworzyć więcej siły do rzutu musisz
ugiąć mocniej nogi i dynamiczniej je wyprostować.
Nagrywaj swój rzut
Poproś kogo żeby nagrał kilka Twoich rzutów i obejrzyj je w spowolnieniu. Nikt
z nas nie widzi sam siebie.
Rzuty meczowe
Kiedy masz opanowane już podstawy techniki rzucaj jak najwięcej w trybie
meczowym tzn. z obrońcą który jest blisko Ciebie, ale nie blokuje Cię, pozwaja
oddać rzut. Wtedy czujesz jakim łukiem i z jakiego wyskoku trzeba rzucać.
Najprostsze ćwiczenie w parach to: po swoim rzucie zbieram piłki podaję do
osoby wystawionej na pozycję i robię close-out udając, że będę blokować. Po
tym rzucie następuje zamiana ról i tak w kółko.
MAGAZYN WARSAW BASKETBALL
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KLIKNIJ TU ŻEBY PRZEJŚĆ DO STRONY

www.draftcamp.pl

Turniej Bydgoszcz Basket Cup 2022 zaczęliśmy od potyczki z Grójcem. Od
początku meczu drużyny grały punkt za punkt, ale do przerwy lepsi byli
przeciwnicy. Po przerwie mecz był dalej wyrównany, ale już na początku trzeciej
kwarty udało nam się przejąć inicjatywę i wygrać spotkanie kilkunastopunktową
różnicą. Następnie czekała drużyna z Mrągowa. Tym razem dobre wejście w mecz
z naszej strony i bezpieczna przewaga do przerwy, którą utrzymaliśmy, pomimo
że to rywale w drugiej połowie mieli więcej siły i chęci do gry.
W sobotę rano zagraliśmy ostatni mecz grupowy z Nenufarem Ełk. Tym razem
nasi zawodnicy utrzymali koncentrację przez cały mecz i zagrali bardzo dobre
zawody dominując od początku do końca. Z meczu na mecz gra wyglądała coraz
lepiej, co widać było doskonale w półfinale z Żakiem Koszalin. Chłopcy wyszli
dobrze nastawieni i zmobilizowani i ponownie już na początku odskoczyliśmy
rywalom, powiększając przewagę z kwarty na kwartę i kończąc wysokim
zwycięstwem.

Kadra W
B 2010
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Ostatniego dnia turnieju w finale mierzyliśmy się z dobrze nam znaną drużyną
BAK Brwinów. Dotychczasowe pojedynki były bardzo wyrównane i nie inaczej było
tym razem. Mecz zaczęliśmy od dobrej obrony, co pozwoliło nam wyjść na
prowadzenie kilkoma punktami w pierwszej kwarcie, jednak przez słabszą
skuteczność w drugiej, przeciwnicy jeszcze przed przerwą zmniejszyli przewagę
do jednego posiadania. Początek drugiej połowy obfitował w mocną fizyczną
walkę z obu stron, i - co cieszy - nasi chłopcy świetnie ją wytrzymali i na
przełomie 3 i 4 kwarty zaczęliśmy uciekać rywalom. Kilkunastopunktowa
przewaga dodała nam pewności i potrzebnego luzu, coraz swobodniej udawało
nam się zdobywać punkty kontrolując już mecz do końca i to my mogliśmy cieszyć
się ze zwycięstwa. Z Bydgoszczy wracamy z kompletem zwycięstw - brawo
drużyna!
Bardzo cieszy, że każdy wychodząc na boisko nie bał się walki, regularnie
punktował, a chłopcy mają do siebie coraz więcej zaufania i cieszą się grą.
Obserwując drużynę z ławki fajnie było widzieć, że elementy nad którymi
pracujemy od początku sezonu wychodzą coraz lepiej i drużyna idzie do przodu.
Rozwijamy się dalej i z niecierpliwością czekamy na kolejne turnieje i wyzwania!

Skład:
#1 Franek Sieczka (Szerszenie) - MVP drużyny
#2 Stanisław Niemczyk (Grizzly)
#8 Olaf Knap (Byki) - najwięcej plusów z obserwacji umiejętności
#9 Jerzy Linowski (Jastrzębie)
#11 Stefan Jedynak (Szerszenie)
#12 Jakub Włosiński (Grizzly)
#17 Gustaw Dworzyński (Szerszenie)
#22 Mikołaj Napurka (Szerszenie) - debiut w pierwszej drużynie
#24 Antoni Szostakowski (Grizzly)
#30 Ignacy Woźniak (Orły)
#34 Aleksander Turek (Jastrzębie)
#77 Oskar Sierociński (Jastrzębie) - MVP turnieju
tr. Aleksander Kajka
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W weekend 18-20 marca nasza Kadra rocznika 2008 brała udział w Ogólnopolskim
Turnieju Koszykówki Chłopców “Enea Bydgoszcz Cup XXI”.
Zmagania turniejowe rozpoczęliśmy od meczu z Pogonią Szczecin. Po chłopcach
widoczne były nerwy spowodowane pierwszym meczem, co przełożyło się na
niedokładność i nieskuteczność na boisku. Mimo że nie zabrakło zaangażowania i
woli walki, zagraliśmy zdecydowanie najsłabszy nasz mecz na turnieju i
przegraliśmy go różnicą dziewięciu punktów. Drugi mecz tego samego dnia, w
którym naszym rywalem była drużyna Zastalu Zielona Góra, to już zupełnie inna
historia. Zniknęła pierwsza trema, pojawiła się koncentracja i przygotowanie do
gry na najwyższym poziomie intensywności. Mecz od początku do końca stał pod
znakiem twardej fizycznej walki, wysokiego tempa i rywalizacji “kosz za kosz”. Po
trzech kwartach na tablicy wyników widniał remis. Na szczęście nasi chłopcy
lepiej znieśli trudy spotkania, co pozwoliło na osiągnięcie przewagi w czwartej
części gry i w efekcie odniesienie zwycięstwa 73:66.
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Drugiego dnia chłopcy rozegrali kolejne dwa dobre spotkania. Pierwszym
rywalem była drużyna MKKS Żak Koszalin. Do przerwy udało nam się uzyskać
niewielką przewagę. W drugiej połowie jednak udało się wejść na wysokie obroty
i odnieść pewne zwycięstwo 79:57. W kolejnym meczu zmierzyliśmy się z dobrze
nam znaną drużyną UKS Probasket Mińsk Mazowiecki. Na fali dwóch kolejnych
wygranych, w tym meczu udało nam się od początku narzucić swój styl gry i
dzięki skutecznej, agresywnej obronie oraz dobrej grze w szybkim ataku
odnieśliśmy zwycięstwo 71:35.
Naszym rywalem ostatniego dnia była drużyna gospodarzy, Enea Astoria
Bydgoszcz. Od pierwszych minut meczu było widać, że spotkały się drużyny
walczące o złoty medal - rywalizacja kosz za kosz, mnóstwo walki i emocji. Niezła
gra w 4q pozwoliła na osiągnięcie niewielkiej przewagi, ale niestety w
dramatycznych okolicznościach wymknęła nam się ona z rąk - po rzucie za 3,
który wpadł do naszego kosza równo z syreną końcową ulegliśmy gospodarzom
różnicą dwóch punktów.
Dobra gra zespołu oznaczała otrzymanie szeregu wyróżnień indywidualnych. Do
pierwszej piątki turnieju zostali wybrani Kosma Reinhard oraz Antek Szczepański.
Wyróżnienie trenera, powędrowało w ręce Miłosza Popławskiego. Gratulacje!

Skład drużyny:
#0 Jeremiasz Wójcik (Wildcats)
#2 Filip Kobayashi (Gators) - kapitan drużyny
#5 Franciszek Kolibabski (Gators) - debiut w kadrze, gratulacje!
#10 Stanisław Zitarosa (Gators)
#11 Oskar Czerwiński (Tigers)
#20 Miłosz Popławski (Tigers)
#22 Franciszek Szczygieł (Shockers)
#26 Filip Kowalski (Tigers)
#28 Dawid Chojecki (Wildcats)
#34 Antek Szczepański (Gators)
#99 Kosma Reinhard (Wildcats)
tr. Tomasz Gajewicz

MAGAZYN WARSAW BASKETBALL

www.warsawbasketball.com

BLUZY WB ZNOWU
DOSTĘPNE!

ZAMÓW
tylko do 24.04

Gramy!

kliknij, aby przejść na strony www

Treningi Warsaw Basketball
Kilkadziesiąt grup: różne dzielnice, różne
roczniki, różne poziomy!

Dzika Liga

Liga dla Dziewcząt i Chłopców w wieku 9-13.
Dywizje z podziałem na wiek i poziom.

Girls League

Liga dla Dziewcząt w wieku 14-19.
Dywizje z podziałem na wiek i poziom.

WB Divisions

Liga dla Chłopców w wieku 14-19.
Dywizje z podziałem na wiek i poziom.

Draft Camp - obóz letni

10 dni, pełna liga, niezastąpione doświadczenie
meczowe i zawodnicy z całej Polski
zobacz więcej!

