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Cztery piki skurczybyki

JAN BLAJDA

Chłopczyk urodził
się zwrodzonąwadąserca.
W turnieju wzięły udział:
Telewizja Kraków, MPK
Kraków, Proxima, FPH
Adimet, OSP Buków oraz
BiznesLiga, którawsparła
turniej od stronyorganiza-
cyjnej.
Wystawiła także repre-

zentację złożoną z zawod-
nikówwystępującychw jej
rozgrywkach. Pomimonie-

sprzyjającej aurywtrakcie
trwania turnieju panowała
radosna atmosfera, ale nie
mogłobyć inaczej, gdygru-
pa ludzi spotyka się po to,
by pomóc.
Odnotujmy, że turniej

wygrali reprezentanci
MPK Kraków, którzy w fi-
nale pokonali Adimet.
Ostatniemiejscenapodium
zajęła Biznes Liga. Ale tak
naprawdę prawdziwym
zwycięzcą okazał się Mar-
cel, dla którego za pośred-
nictwem fundacji Cor
Infantis udało się zebrać
15 tysięcy złotych.

PIŁKANOŻNA.

WOchojnierozegranotur-
niejCharytatywnySerca
Sercunarzeczdwuletniego
Marcela.

(ŻUK)

Pomogli Marcelowi

– PodpisałPan3-letni kon-
traktzCracovią, było tochyba
oczywiste, żeprzedłużyPan
umowę?
–Bardzo chciałem tutaj zo-

stać, ludzie zarządzającyklu-
bem też wyrażali taką chęć,
trener powiedział, że widzi
mniewdrużynie, awięcbyłem
zdecydowany na podpisanie
kontraktu inie zastanawiałem
sięnadtym, czypojawią się ja-
kieś inne oferty. Starałem się
jak najlepiej zaprezentować
ibardzosięztegocieszę, żena-
dal jestem zawodnikiem
Cracovii. Mam nadzieję, że
przeznajbliższy rokbędziemy
próbowali zrobić awansdoek-
straklasy.
– Ileprawdybyłowtym,że
klubmazaproponowaćumo-
węnatysiączłotych, copóź-
niej dementował?
– Nie chcę tego komento-

wać, była wola podpisania ze
mną umowy i cały czas trwa-
ły rozmowy.
– Czekawasciężka I-ligowa
rzeczywistość.
– Niemam doświadczenia,

by mówić jak to wygląda, ale
koledzy, którzy ocierali się
o I ligę, mówią, że jest to bar-
dzo trudna rzecz, że trudniej
jest awansowaćniż się utrzy-

mać w ekstraklasie. Nigdzie
nie jest łatwo, nikt się nie po-
łoży na boisku. Musimy się
bardzo dobrze do tego sezonu
przygotować, być zwarci i go-
towi. Każdy musi wiedzieć,
o co gramy od początku sezo-
nu i dawać z siebie wszystko.
Jeśli wszyscy dadzą z siebie
sto procentmożliwości, to bę-
dzie dobrze.

–Pod koniec tegosezonuwy-
tworzyłasię ciekawapara
w środkupola:Steblecki –
Budziński, czyna niejbędzie
sięopieraławaszagra?
– To nie jest w moich kom-

petencjach, by to oceniać.
Na boisku robię wszystko jak
najlepiej potrafię, myślę, że
Marcin też w ten sposób pod-
chodzi i w ostatnich meczach

nasza spółpracamogła się po-
dobać, ale wyniki były nieza-
dowalające. Przegraliśmy
z Ruchem, ostatni mecz już
mieliśmywygrany, ale pozwo-
liliśmy sobie strzelić dwie
bramki. Czeka nas mnóstwo
pracy, ale z Marcinem bardzo
dobrze mi się gra i jest to mo-
je marzenie, by skład się tak
prezentował, ale zależy to tyl-
ko od naszej dyspozycji i te-
go, jak trener będzie to chciał
zestawić.
–Paradoksalnie tenspadek
możepomóc, zaczynacie
wszystkood nowa...
– Jaka by nie była rzeczy-

wistość, czywekstraklasie czy
w I lidzeniemaznaczenia, re-
prezentuję barwyklubu i sku-
piam się na tym, by jak naj-
więcej dawać drużynie.
–MaPan jużplanywakacyjne?
– Mieliśmybardzosłabyse-

zon i trzeba się zmobilizować,
bywnastępnychrozgrywkach
nie było klapy. Może to dziw-
nie zabrzmi, że ludzie, którzy
zawalili sprawę, chcą myśleć
ourlopach.Kibice pewniemó-
wią, żemyna tenurlopnie za-
służyliśmy, ale 2–3 tygodnie lu-
zu jest potrzebne, by przyjść
z nowymi siłami.

Z „Pasami” na trzy lata

RozmawiałJACEKŻUKOWSKI

ROZMOWA.UtalentowanySEBASTIANSTEBLECKI podpisał nowykontrakt

SebastianSteblecki towtej chwili podstawoweogniwozespołu
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KALENDARZYK PIŁKARSKI

IV liga,grupazachodnia:Hal-
niakMakówPodhalański –Orzeł
PiaskiWielkie (s. 13),
Przeciszovia –Sokół
Przytkowice (s. 14),MKS
Trzebinia-Siersza –Karpaty
Siepraw (s. 17.30), Zieleńczanka
– IKSOlkusz (s. 17.30), Spójnia
Osiek –Hutnik (s. 17.30), Garbarz
Zembrzyce – IskraKleczaDolna
(s. 17.30), LotnikKryspinów
–OrzełBalin (s. 18), Borek –Niwa
NowaWieś (s. 18).
KlasaokręgowaKraków,gru-
pa I: Słomniczanka–Przemsza
Klucze (s. 11), SokółKocmyrzów
–Wieczysta (s. 17), Świt
Krzeszowice –Zelków (s. 17),
Grębałowianka–Jutrzenka
Giebułtów (s. 17.30),Clepardia
–Bronowianka (s. 17.30),
Proszowianka–Podgórze (n. 17),
LegionBydlin–Piliczanka (n. 17).
KlasaokręgowaKraków,gru-
pa II: Śledziejowice–Czarni
Staniątki (s. 17), Skawinka–Orzeł
Myślenice (s. 17),RabaDobczyce
–PiastWołowice (s. 17), Tramwaj
–Wróblowianka (s. 17.30),
Pcimianka–WiślankaGrabie (n.
17),NadwiślankaNoweBrzesko
–GościbiaSułkowice (n. 17), Jor-
danZakliczyn–Hejnał
Krzyszkowice (n. 17).
KlasaAKraków,grupa I:Tytan
Polekarcice–Niedźwiedź (s. 17,
stadionwNiedźwiedziu),
Michałowianka–Juvenia
Prandocin (s. 17), Prądniczanka
–Bibiczanka (s. 17.30),Pogoń
Miechów–StrażakGoszcza (s.
17.30),PartyzantDojazdów–
CzarniGrzegorzowice (n. 17), Ja-
strzębiecKsiążWielki –TS

Węgrzce(n. 17.30), Płomień
Jerzmanowice–SłomniczankaII
(n. 17.30);grupaIIKraków:Na-
dwiślan–Bieżanowianka(s. 11),
BratniakKraków–Iskra
Radwanowice(s. 14.30,stadion
Nadwiślanu),DragonSzczyglice–
Dąbski (s. 17),Wawel–Garbarnia II
(s. 18),Zwierzyniecki–Armatura
(s. 18),WisłaRząska–Prokocim(n.
17),Niegoszowianka–Błękitni
Modlnica (n. 17.30);grupaIII:Pło-
mieńKostrze–Pozowianka(s.17),
VictoriaKraków–Liszczanka(s.
17.30),Płaszowianka–Iskra
Krzęcin(s.17),LotnikIIKryspinów
–TęczaPiekary (n. 11),
BorkowiankaBorekSzlachecki
–Grzegórzecki (n. 17),
Radziszowianka–Kaszowianka
(n. 17.30),Gajowianka–Wisła
Jeziorzany (n.20);grupaIVWie-
liczka:SpartaWiniary–Wisła
Niepołomice (s. 17),Piłkarz
Podłęże –ZłomexBranice (s. 17),
StrażakKokotów–Wiarusy
Igołomia (n. 15), IskraZakrzów
–Czarnochowice (n. 15),Start
Brzezie–WilgaGolkowice (n. 16),
Gdovia–BatoryWolaBatorska (n.
17),TęczaSłomiróg
–Węgrzcanka (n. 17);grupaV
Myślenice:PasternikOchojno–
WrzosyOsieczany (s. 17),
Opatkowianka –Zielonka
Wrząsowice (s. 17.30), Iskra
Brzączowice–ClaviaŚwiątniki
Górne (s. 17.30),Skalnik
Trzemeśnia–TempoRzeszotary
(n. 17),Rudnik–TopórTenczyn (n.
17),RokitaKornatka–Wicher
Stróża (n. 17),KrakusSwoszowice
–Dziecanovia (n. 17).

(PAN)

WminionyweekendwOleśnie
odbyłysięDrużynowe Mistrzo-
stwaPolskiklasyIII ieliminacje
do XVIII Ogólnopolskiej Olim-
piadyMłodzieżywsportachha-
lowych.
Organizatorem imprezybył

Polski Związek Gimnastyczny
oraz Uczniowski Klub Sporto-
wyGwiazdaOlesno. Pierwsze-
go dnia imprezy najlepsze za-
wodniczki z całej Polski wyko-
nały układy ze skakanką i
taneczno-akrobatyczne, nato-
miastdrugiegoukładzobręczą.
DoOlimpiadyMłodzieżyzakwa-
lifikowały się 32 najlepsze za-
wodniczki z całej Polski.
Porazpierwszywhistoriiza-

wodniczkikrakowskiegoSoko-
łapokonałyjakdotądnajlepsze
kluby z Pomorza. Od lat niepo-
konane gimnastyczki z Gdyni
zprawiepięciomapunktamiod-
dały mistrzostwo zawodnicz-
kom Sokoła prowadzonym
przez Katarzynę Borgiasz
iSamantęŚlęczkę.Drugiejkra-
kowskiejdrużyniezabrakłotyl-
ko0,15punktudomiejscanapo-
dium.Doolimpijskiejrywaliza-
cji, która latem odbędzie się
wWieliczce,zakwalifikowałysię

wszystkie młode dziewczęta
zSokoła.WeronikaBerniakza-
jęła drugie, a Wiktoria Malec
trzeciemiejsce.

Wyniki
Drużynowo:1.PTGSokółKraków(Weronika
Berniak,WiktoriaMielec, Aleksandra
Chełmecka),2.UKSJantarGdynia,3.SGA
Bielsko-Biała,4.PTGSokół II (Magdalena
Ślęczka,DorotaDobrowolska,GabrielaŁapa).
Indywidualnie: 1.NataliaWiśniewska(Jantar
Gdynia),2.WeronikaBerniak (Sokół),3.Wikto-
riaMalec(Sokół),4.AleksandraChełmecka
(Sokół),…9.MagdalenaŚlęczka(Sokół),…18.
GabrielaŁapa(Sokół).

GIMNASTYKA ARTY-

STYCZNA.Wminionywee-
kendwOleśnieodbyły sięDru-
żynowe MistrzostwaPolski
klasy III i eliminacjedoXVIII
OgólnopolskiejOlimpiadyMło-
dzieżywsportachhalowych.

(PAN)

Zespół Sokoła Kraków
mistrzemPolski

ZespółPTGSokółKraków
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ramachobchodówDniaHutnikawAkademii
Górniczo-Hutniczej swoje świętomieli również
brydżyści.Wespół zwładzamiuczelniWydziału

InżynieriiMetali i InformatykiPrzemysłowej, Zarządem
RegionuMałopolskiegoStronnictwaDemokratycznego
orazMałopolskimZwiązkiemBrydżaSportowegozorga-
nizowanowdostojnej auli akademii trzy turnieje. Pierw-
szyoPucharDziekanaWydziałuWIMiIP, otworzony
przezdziekanaprof.TadeuszaTelejkęwygraliAgata i Ja-
kubKowal, przedZdzisławemReczkiemzAndrzejem
TrygaremiMarzenąKwiecińską-WilkzLeszkiemKir-
szem.Drugi turniej oPucharPrezesaZarząduRegionu
MałopolskiegoStronnictwaDemokratycznego–otworzył
goprezeszarząduMaciej Stańczyk–wygrali tarnowscy
juniorzyGrzegorzWadaszWojciechemStachnikiem
przedkrakowskimiarcymistrzamiAndrzejemWilkoszem
zWitemKlapperemiZdzisławemReczkiemzAndrzejem
Trygarem.Główny turniej,memoriał prof., premiera, rek-
toraAGHiczłonkazałożycielaPolskiegoZwiązkuBrydża
Sportowego śp. JanaJanowskiegowygrali: Jacek
Czaykowski zeStefanemSkowronemprzedJackiemHer-
manemzAndrzejemTrygaremiGrzegorzemRewerem
zBogusławemKruczkiem.Pucharydlazwycięzcówwrę-
czał prof.MirosławKarbowniczek –dziekanWydziału
WIMiIP.Zostatniegowymienionego turniejupochodzina-
stępujące rozdanie:
Obie przedpartią/rozdawał „S”

Na jednymze stołów licytacja przebiegałanastępująco:
W N E S
1karo 2kier 3kier pas
3BA pas 5karo pasy...

Gracz z pozycji N zaatakowałwaletemkier, po czym
wahadełko „wygra/przegra” kiwało się jak towahadeł-
ko – razw tę, razw tę stronę. Rozgrywający powinien
zabić asemkier i zagrać blotkę karo z ręki do króla. Im-
paswaleta karowpóźniejszej fazie rozgrywki zapew-
niał wygraną! Rozgrywający zbłądził i zabił kiera atu-
temna stole. Teraz zagranie blotki karo spod króla (!)
i impaswaleta karo zapewniałowygraną. Ale rozgrywa-
jący zbłądził po raz drugi i zagrał króla karo. Swziął le-
wę asem i grającw kiera obłożyłby kontrakt, wyrabia-
jąc kładącą lewę nawaleta karo. Ale „S” zbłądził i po le-
wie na asa karo – zagrał w pika.Wahadełkowróciło
do rozgrywającego. Po oddaniu lewy pikowej
zaimpasował karo i wygrał swoje.Wiele razyw tej anali-
zie użyłem słowa „zbłądził”. Tak – brydż jest grą błędów,
a najlepsi różnią się od pozostałych tym, że popełniają je
rzadko. Czego niemożna powiedzieć o graczach z pozy-
cjiW i S –w prezentowanym rozdaniu.
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