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Zawodniczki
Bramka

Natalia Filonczuk 
16 lat - 180 cm

Natalia Kolasińska 
19 lat - 183 cm

Martyna Wierzbicka 
28 lat - 178 cm

Lewe skrzydło

http://kprjeleniagora.pl/pl/aktualnosci
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http://kprjeleniagora.pl/pl/galeria
http://kprjeleniagora.pl/pl/zawodniczki-kpr
http://kprjeleniagora.pl/pl/juniorki
http://kprjeleniagora.pl/pl/mlodziez
http://kprjeleniagora.pl/pl/kontakt
http://kprjeleniagora.pl/pl/strefa-kibica
http://kprjeleniagora.pl/pl/zawodnik/natalia-filonczuk
http://kprjeleniagora.pl/pl/zawodnik/natalia-kolasinska
http://kprjeleniagora.pl/pl/zawodnik/martyna-wierzbicka


Aleksandra Oreszczuk 
21 lat - 169 cm

Joanna Załoga 
32 lat - 165 cm

Prawe skrzydło

Sylwia Jasińska 
20 lat - 169 cm

Małgorzata Jurczyk 
21 lat - 170 cm

http://kprjeleniagora.pl/pl/zawodnik/aleksandra-oreszczuk
http://kprjeleniagora.pl/pl/zawodnik/joanna-zaloga
http://kprjeleniagora.pl/pl/zawodnik/sylwia-jasinska
http://kprjeleniagora.pl/pl/zawodnik/malgorzata-jurczyk


Zuzanna Dubiel 
17 lat - 157 cm

Lewe rozegranie

Aleksandra Tomczyk 
23 lat - 171 cm

Agata Skowrońska 
19 lat - 175 cm

Martyna Żukowska 
22 lat - 183 cm

http://kprjeleniagora.pl/pl/zawodnik/zuzanna-dubiel
http://kprjeleniagora.pl/pl/zawodnik/aleksandra-tomczyk
http://kprjeleniagora.pl/pl/zawodnik/agata-skowronska
http://kprjeleniagora.pl/pl/zawodnik/martyna-zukowska


Prawe rozegranie

Marta Karwecka 
26 lat - 178 cm

Środek rozegrania

Sabina Kobzar 
28 lat - 175 cm

Magdalena Maziarz- wypożyczenie do końca sezonu do AP Poznań 
20 lat - 168 cm

Kamila Konofał 

http://kprjeleniagora.pl/pl/zawodnik/marta-karwecka
http://kprjeleniagora.pl/pl/zawodnik/sabina-kobzar
http://kprjeleniagora.pl/pl/zawodnik/magdalena-maziarz-wypozyczenie-do-konca-sezonu-do-ap-poznan
http://kprjeleniagora.pl/pl/zawodnik/kamila-konofal
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21 lat - 174 cm

Koło

Oktawia Bielecka 
23 lat - 178 cm

Karolina Kanicka-wypożyczenie do AP Poznań do końca sezonu 
21 lat - 175 cm

Marta Tomczyk 
25 lat - 174 cm

zobacz naszych sponsorów »

http://www.jeleniagora.pl/
http://www.obrebalski.pl/
http://ecosa.pl/grupa-eco/eco-jelenia-gora.html
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http://kprjeleniagora.pl/
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http://kprjeleniagora.pl/pl/zawodnik/karolina-kanicka-wypozyczenie-do-ap-poznan-do-konca-sezonu
http://kprjeleniagora.pl/pl/zawodnik/marta-tomczyk
http://kprjeleniagora.pl/pl/sponsorzy
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projektowanie stron wrocław 
katalog stron

W celu otrzymywania powiadomień o termiach rozgrywek, aktualnościach i imprezach zapisz
się do naszego Newslettera i bądź zawsze na bieżąco. 
zapisz się »
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