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Piękny jubileuszKKCiMSmok
świętował uroczystą galą
w Krakowie. Spotkanie było
okazją do wspomnień, przyto-
czeniahistoriiklubu,wyróżnie-
nia zasłużonych osób (Złote
KrzyżeZasługi odPrezydenta
RPBronisławaKomorowskiego
otrzymali Stanisław Gustab
iMariaWojciechowska), a tak-
że złożenia gratulacji i życzeń,
bykolejnestulecie równieżob-
fitowałowsukcesy.DoKrakowa
zjechały ważne osobistości ze
światakolarstwai sportówmo-
torowych,zwłaszczatrialu,któ-
ry stał się w ostatnim okresie
główną siłą Smoka.
Zaproszeni goście podkre-

ślalinie tylkomistrzostwoosią-
gane w sporcie, ale również
wspaniałąorganizację imprez.
WtymSmoksięwyspecjalizo-
wałnaskalę światową,gdyżco
rokuwMałopolsceodbywasię
impreza trialowawysokiej ran-
gi. W Myślenicach, a ostatnio
także w Miękini koło Krze-
szowic, już wielokrotnie były
rozgrywanemistrzostwaświa-
ta i Europy.
– Bez pomocy sponsorów,

władzsamorządowych i związ-
kówkrajowychnie dalibyśmy
radyorganizować tegowszyst-
kiego – podkreślił wiceprezes
KKCiM Marek Rutkowski.
–Obecnie,dzięki rezerwompie-
niężnym, klub funkcjonuje
przyzwoicie, mimo ogólnego
kryzysu finansowego.
Wagę Smoka podkreślił

NorwegAndersMinken, zasia-
dający we władzach komisji
trialowychwświatowej i euro-
pejskiej federacji motorowej.
–Traktuję Smoka jak dobrego
przyjaciela i to dla mnie po-
wód do dumy, żemogę święto-
wać z nim setne urodziny
–podkreśliłMinken. –Gdybym
miał scharakteryzować ten
klub, użyłbym trzech słów: tra-
dycja, stabilizacja, kreatyw-
ność. Tradycja to związek
z przeszłością; stabilność to
fakt, że klub się nie poddaje
i utrzymuje wysoki poziom;
kreatywność z kolei działacze

pokazują tym, żewciążdostar-
czają nowych rozwiązań.
Smok z pewnością jest ważną
częścią europejskiego i świa-
towego trialu.Zawsze jest chęt-
ny do organizacji zawodów
i zawsze robi to doskonale.
Wpochwałachoszczędnynie

był również prezes Polskiego
ZwiązkuMotorowego Andrzej
Witkowski: – Smokmawielkie
osiągnięcia, gdyż działają tu
wspaniali ludzie.Stulatekwciąż
jest bardzo aktywny, dziękuję
zatentrud.Imprezytrialowedo-
brzemogązrobić tylkonajlepsi,
krakowianomsię to udaje.
Dzisiaj klub słynie głównie

z trialu. Na początku istnienia
najwięcejdopowiedzeniamie-
likolarze.WychowanekKKCiM
Jan Łazarski zdobył pierwszy
olimpijskimedaldlaPolski (sre-
browParyżuw1924r.wdruży-
nowym wyścigu torowym
na 4000 m). Niepokonany

nakrajowych trasachwlatach
20. był Wiktor Hoechsmann,
którydeklasowałrywalinanie-
spotykanądziśskalę.–Tenklub
jest filarem krakowskiego ko-
larstwa.Działaniezwyklepręż-
nie iwierzę, że te sukcesy będą
kontynuowane–zaznaczapre-
zesMałopolskiegoZwiązkuKo-
larskiegoMarekKosicki.
Po II wojnie światowej

na pierwszy planwyszlimoto-
cykliści, a prawdziwą legendą
stałsięZbigniewPieczara,sied-
miokrotny medalista niezwy-
kle prestiżowych zawodów
–sześciodniówekFIM.Towłaś-
nie tenzawodnikwymyśliłnaz-
wę Smok, gdyż, jak przyznał,
jest ona bardzo krakowska,
a sam jest przecież krakusem.
–Mało jest klubów, które, tak
jakmy, łączą tedwaświaty: ro-
werowy i motocyklowy. Jest
oczywiściemiędzy nimi rywa-
lizacja, ale to dobrze, bo jedni

idrudzychcąosiągaćcoraz lep-
sze wyniki – twierdzi prezes
StanisławGustab.
KKCiM to bardzo dziarski

stulatek, bo w tym roku dzia-
łaczeplanujądwieduże impre-
zy. Jedna będzie oczywiście
w trialu, a drugą będzie Euro-
pejski Konkurs Edukacji Dro-
gowej wBochni.
– Cała logistyka tych zawo-

dów jest dużym wyzwaniem.
Musibyćpięknie.Bo jakmyje-
dziemygdzieś zagranicę, to je-
steśmy dobrze przyjmowani,
a my chcemy być lepsi. Mamy
dobry sztab ludzi. Jak się trze-
ba umówić, to nie ma proble-
mu, czy noc czy dzień. Oni wi-
dzą przyjemność służenia in-
nym,apoza tymci ludzie sami
częstobylikiedyśsportowcami.
Około 120 osób pracuje
przy każdej imprezie – mówi
prezesGustab.

Dobry przyjaciel Smok

MICHAŁLIPKA

WYDARZENIE.KrakowskiKlubCyklistów iMotocyklistówświętował 100-lecie

PrezesSmokaStanisławGustab
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apoczątekwywołanie końcowe. ParaWEstosu-
je konwencjęAndrzejaWilkosza 2 karo
– dwukolorówka 55 co najmniej 1 starszy i siła

6-10 punktów.

W E
2karo 2 BA
3 trefl 3 karo
3 pik 4 karo
4 kier 4 pik

E przepytał partnera i po otrzymaniu informacji
o układzie trefle-piki u partnera zalicytował 4 karo
–wywołanie końcowe.Wzobowiązany był do powie-
dzenia 4 kier, a następniemiał pasować na każdą zapo-
wiedź E.
A teraz rozdanie:

W E
– 1 trefl
1 karo 1 kier
2 kier 2 pik
3 trefl 3 karo!!!

Otwarcie 1trefl i odpowiedź 1 karo były takwielo-
znaczne, że zabrakłoby papieru, aby opisaćwszystkie
znaczenia tych odzywek. Po drugimpytaniu 1 kier, 2
kier oznaczało 4 piki i 4 trefle oraz co najmniej 15
punktów.Wpołowie była to prawda…Kolejne pytanie
2 pik badało kolor treflowy, a odpowiedź 3 trefl ozna-
czała asa i króla trefl...W tymmomencie sytuacja dla
E staje się jasna. Paraw licytacji skretyniała, a rozmia-
ry kretynizmu są trudne do ogarnięcia. I tu z pomocą
przychodzi rewelacyjna konwencja 3 karo –wywołanie
początkowe. Po tej odzywce graczWzmuszony jest
do zalicytowania obligatoryjnego 3 kier i pasowania
na każdą zapowiedź gracza E.Najczęściej będzie nią 3
BA, jako że grawkolor po tak poprowadzonej licytacji
jest ryzykowna.Ale gdyby rękaWprzedstawiała się
w sposób następującyKD53 K6 AW8 KW76, to z taką
kartą gracz E zalicytuje 3 pik (zamiast 3 kier), co ozna-
cza „partnerze rozpoczynamy licytację od początku,
może ugramy coświęcej niż końcówkę”…Mając do dy-
spozycji w dalszym ciągu bardzo precyzyjny aparat li-
cytacyjny szlemik treflowy jestw zasięgu paryWE.
Konwencja prosta, jasna i skuteczna. Do stosowania
namawia JanBlajda…

Wywołanie
początkowe

Cztery piki skurczybyki
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Czas na serwis klimatyzacji
i wymianę filtra kabinowego
Sprawny filtr kabinowy to:

• lepsza koncentracja kierowcy
• niezaparowane szyby
• ochrona przed alergenami
• eliminacja nieprzyjemnych zapachów

BS NODZYŃSKI
ul. Janińska 18 32-020 Wieliczka Tel: 12/ 288-23-12

Bosch Car Service... jakość i kompleksowa obsługa w zasięgu ręki

Filtr kabinowy

i serwis klimatyzacji

z rabatem 10%

www.bosch-service.pl

REKLAMA 1516462/00

biuro.reklamy@dziennik.krakow.pl
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