
Dorobek medalowy
Reprezentacja  Polska

Mistrzostwa świata
Srebro Niemcy 2007 drużynowo

Brąz Chorwacja 2009 drużynowo

Brąz Katar 2015 drużynowo

Michał Jurecki

Data i miejsce  
urodzenia

27 października 1984  
Kościan, Polska

Pseudonim Dzidziuś [1]

Pozycja lewy rozgrywający

Wzrost 198 cm [2]

Informacje klubowe
Obecny klub Vive Tauron Kielce

Numer 5

Kariera seniorska

Lata Klub

do 2003 
2003–2006
2006–2007
2007–2008
2008–2010
od 2010

Tęcza Kościan  
Chrobry Głogów  
Vive Kielce  
HSV Hambur g 
TuS N-Lübbecke  
Vive Tauron Kielce

Reprezentacja nar odowa[a]

Lata Reprezentacja

2005–2017  Polska 196 (540) [3]

a. Mecze i gole w reprez. akt. 21 stycznia
2017.

Michał Jurecki
Michał Jurecki (ur. 27 października 1984 w Kościanie[2]) – polski
piłkarz ręczny, lewy rozgrywający, od 2010 zawodnik Vive Tauron
Kielce. Brat Bartosza.

Kariera sportowa

Kariera klubowa

Początkowo występował w Tęczy Kościan, z której w 2003 przeszedł
do Chrobrego Głogów[4]. W sezonie 2005/2006, kiedy Chrobry
zdobył wicemistrzostwo Polski, był obok swojego brata Bartosza
najlepszym strzelcem głogowskiej drużyny (145 bramek)[5]. W
sezonie 2006/2007 występował w Vive Kielce. W 2007 podpisał
kontrakt z HSV Hamburg. W latach 2008–2010 reprezentował barwy
TuS N-Lübbecke, w którym rozegrał 72 mecze i rzucił 390 goli[6].

W kwietniu 2010 podpisał kontrakt z Vive Targi Kielce, który miał
obowiązywać od 2011. Ostatecznie Jurecki został zawodnikiem
kieleckiego klubu w sierpniu 2010[7]. Oprócz licznych sukcesów na
arenie krajowej wraz z Vive dwukrotnie wywalczył 3. miejsce w
Lidze Mistrzów (2013, 2015). W sezonie 2012/2013 zajął 4. miejsce
w klasyfikacji najlepszych strzelców tych rozgrywek (77 bramek, w
tym trzy w decydującym o 3. miejscu spotkaniu z THW Kiel). W
Final Four LM sezonu 2014/2015 rzucił trzy gole – jednego w
przegranym spotkaniu z Barceloną (28:33) i dwa w wygranym meczu
z THW Kiel (28:26). W sezonie 2015/2016 wraz z kieleckim klubem
wygrał rozgrywki Ligi Mistrzów. Był wówczas najskuteczniejszym
zawodnikiem Vive – zdobył 93 bramki (w tym dziewięć w drugim
meczu ćwierćfinałowym z SG Flensburg-Handewitt), co dało mu 6.
miejsce w klasyfikacji najlepszych strzelców[2].

Kariera reprezentacyjna

W reprezentacji Polski zadebiutował 20 grudnia 2005 w wygranym
meczu ze Słowacją (30:25)[8]. Pięciokrotnie wystąpił w
mistrzostwach świata (2007, 2009, 2011, 2013, 2015), zdobywając
trzy medale (srebrny i dwa brązowe). Podczas MŚ w Niemczech
(2007; 2. miejsce) rozegrał dziewięć meczów, rzucając 18 bramek[9].
Na MŚ w Chorwacji (2009; 3. miejsce) wystąpił w 10 spotkaniach,
zdobywając 25 goli[10]. Na MŚ w Katarze (2015; 3. miejsce) rozegrał
dziewięć meczów, w których rzucił 36 bramek (najwięcej w
reprezentacji Polski)[11]. Kontuzja ręki (złamanie kości śródręcza)
wykluczyła go z udziału w mistrzostwach świata we Francji
(2017)[12].

Wraz z kadrą pięć razy uczestniczył w mistrzostwach Europy (2008, 2010, 2012, 2014, 2016). Podczas igrzysk
olimpijskich w Pekinie (2008) zdobył 12 bramek, w tym cztery w wygranym spotkaniu o 5. miejsce z Rosją
(29:28)[13]. W 2016 wziął udział w igrzyskach olimpijskich w Rio de Janeiro (4. miejsce).
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Sukcesy

Vive Tauron Kielce

Liga Mistrzów: 2016
3. miejsce w Lidze Mistrzów: 2013, 2015
Mistrzostwo Polski: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
Puchar Polski: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017

Reprezentacja Polski

2. miejsce w mistrzostwach świata: 2007
3. miejsce w mistrzostwach świata: 2009, 2015

Indywidualne

4. miejsce w klasyfikacji najlepszych strzelców Ligi Mistrzów: 2012/2013 (77 bramek)
6. miejsce w klasyfikacji najlepszych strzelców Ligi Mistrzów: 2015/2016 (93 bramki)
9. miejsce w Plebiscycie „Przeglądu Sportowego” 2015
Uczestnik meczu gwiazd Bundesligi: 2010 (jedna bramka)
Najlepsza „siódemka” mistrzostw Europy 2016 (34 gole i 27 asyst)[14]

Odznaczenia

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (2015)[15]

Złoty Krzyż Zasługi (2007)[16]
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