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J
uż po raz 51. międzynarodowe towarzystwo brydżowe
spotkało się w dniach 8 – 15 września w atrakcyjnej
miejscowości Pula nad chorwackim Adriatykiem, aby

kąpać się, opalać i przez tydzień grać codziennie wieczo-
rem w turniejach brydżowych. W głównym turnieju par
prezes Małopolskiego Związku Brydża SportowegoWitek
Stachnik w parze z Ryszardem Skotarskim dopadli szlemi-
ka karowego w następującym rozdaniu:

S W N E
Stachnik Skotarski

pas pas pas 1trefl
pas 1kier pas 2karo
pas 3karo pas 4pik
pas 5trefl pas 6karo
pasy...

2karoSkotar-
skiegooznaczało sil-
ną rękę treflowo-ka-
rową, a 4pikkrót-
kość. Poatakukiero-
wymRyszard zabił
asemwstole i zagrał
trefla dokróla i asa.
Powtórnewyjście
wkiera zabitewręce,
trefl przebitydwójką
atu, powrót karem

doręki i poprzebiciukolejnego treflawaletematu rękaEbyła
dobra. Za zalicytowanie szlemika tarnowianiemieliwynikbliski
maksa.Większośćpar zupełnienie radziła sobie z tymtrudnym
rozdaniem idośćpowiedzieć, że częściówkakarowanaWEda-
waławyniki powyżej przeciętnej (!!!).A todziękimiłośnikom
kontraktówbezatutowych, którewprezentowanymrozdaniuby-
łymarnympomysłem.
Wturniejudrużynowymtarnowsko-nowosądeckaparaAn-

drzejHycnar –MarekUrbański zalicytowała szlemikabezatuto-
wegoz ręki S.

RozgrywałMarek
Urbański iWdobrze
wycelował napierw-
szymwiście,wycho-
dzącblotkąkaro. Im-
pas trefl – jak topo-
wiedziałMarek –wy-
dawałmusię zbyt
trywialny.Wobec cze-
gopowzięciu lewy
naasakaro zgrał asa
treflowego (!), króla
kier i poprzejściu

do stołu asempik rozpoczął defiladękierów.Bogactwonie zaw-
szeprzynosi szczęście, o czymprzekonał sięW,mając zadużo.
Bo i zatrzymaniepikowe, i karowe, i króla trefl. Trójkolorowy
przymuszadziałał i szlemik zostałwygrany.Dopełni szczęścia
brakowałodziesiątki karowdziadku, abyprzymus trójkolorowy
stał się kaskadowym iMarekwziąłbywszystkie lewy.Apara
Hycnar –Urbański zwyciężyławdodatkowymturniejupar – ser-
decznegratulacje.

Wielka pula w Puli

Cztery piki skurczybyki
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JUVENIAKRAKÓW–OGNIWO
SOPOT 18:45 (0:12)
Punkty:Siemaszko5,Głowacki5,
Żygłowicz5,Gołębiowski3–Rogowski13,
Zeszutek10,Graban5,Przychocki5,
Mrowca5,Karaś5,Szablewski2.
Juvenia: Siemaszko, Głowacki, Odoliński (41
Grabski), Mączka (65Rejentowicz), Lebiest,
Ingarden, Knowa (70Bielawski), Bulatovic
(60Martin), Zając (Wieczorkiewicz),
Gołębiowski (65 Sajdak),Marcinek,Maciej
Sokołowski , Zawojski, Marcin Sokołowski ,
Żygłowicz (41 Dorywalski).

– Nie uciekajcie od gry. Lu-
dzie kochani, przecież to my
gramy z przewagą jednego
zawodnika – pieklił się
w przerwie meczu Konrad
Jarosz, asystent Marka
Odolińskiego, którego pięcio-
minutowy monolog przer-
wał dopiero sędzia główny,
nakazując gwizdkiemwzno-
wienie gry.
Frustracja byłego repre-

zentanta Polski była zrozu-
miała, bo gospodarze
w pierwszej połowie w ogóle
nie przypominali zespołu,
który tydzień wcześniej uda-
nie zainaugurował sezon.
Tym razemna Błonia przyje-
chał lepszy zespół, ale krako-
wianie przez 40 min nie zro-
bili niemal nic, by odgryźć się

grającym bez pardonu rywa-
lom. – Takiej wymiany cio-
sów nie wytrzymamy –
stwierdził prezes Juvenii Le-
szek Samel tuż po pierwszym
przyłożeniu dla gości. Chwilę
wcześniej jeden z zawodni-
kówOgniwawykorzystał du-
ży tłokwmłynie i z premedy-
tacją wymierzył cios w twarz
19-letniego JarosławaKnowy.
Nastolatek doszedł do siebie,
ale do końca pojedynku nie
przypominał rugbisty, wybra-

nego w meczu z Frogs&Co
Warszawa na zawodnikame-
czu.
W 22min chuligański wy-

bryk nie uszedł płazem Fili-
powi Kowalczykowi, który
kopnął w głowę leżącego
na murawie Odolińskiego.
Zawodnik obejrzał czerwoną
kartkę, a władze ligi mają na-
rzędzia, by nałożyć na niego
dotkliwą karę dyskwalifika-
cji. – Zawodnik dostał już ode
mnie ochrzan, a teraz będzie

miał czas na przemyślenia
– skwitował trener sopocian
Karol Czyż.
Mocne słowa wstrząsnęły

też zespołem Juvenii i gospo-
darze zaczęli po przerwie
odrabiać straty, ale od stanu
13:19 Ogniwo odzyskało pry-
mat. Krakowianie do końca
szukali swoich szans, ale na-
wet na centymetry od pola
punktowego sprawiali pre-
zenty sopocianom.

Ambicja niewystarczyła

ARTURGAC

Reprezentanci krakowskich
klubów spisali się w imprezie
znakomicie.Wkategorii junio-
rówmłodszychwygrała ekipa
JudoWolbrom,wyprzedzając
Wisłę Kraków oraz Jordan
Kraków (sklasyfikowano 10
drużyn).
W kategorii młodzików

Wisła zajęła drugie miejsce
ustępując jedyniemłodymza-

wodnikom zMOSiR Bochnia.
Ósmą lokatę zajęła drużyna
Jordana, a trzynastą MDK
Kraków.
W rywalizacji dzieci star-

szych i młodszych wygrała
ekipa gospodarzywyprzedza-
jąc Grot Kraków, Wisłę Kra-
ków, a dziesiątemiejsce zaję-
ła drużyna UKJ GOK
Kocmyrzów.
Zawody pokazały dobitnie,

że dyscyplina rozwija się
wnaszymwojewództwie, a ju-
docy z Małopolski zaliczają
się do krajowej czołówki.

JUDO. Około150zawodników
zPolski,Węgier,Rumunii
iCzechwystartowałowrozegra-
nymwWolbromiumiędzynaro-
dowymturniejumłodzieżowym.

Krakowianiew czołówce

(PAN)

I LIGA RUGBY.Wstarciu byłych klubówekstraligi lepszeOgniwoSopot

– Dopisała pogoda i frekwen-
cja podczas zawodów. Było
sporoemocji, apoziomnajważ-
niejszych konkursów bardzo
wysoki.DziękujęKrakowskim
Zakładom Automatyki, które
były sponsorem imprezy, fun-
dując nagrodę w konkursie
GrandPrix –powiedział orga-
nizatorzawodówi trenej jeźdź-
ców Krakusa Krzysztof
Koziarowski.

W konkursie Grand Prix
triumfował zwycięzca sprzed
roku Dominik Słodczyk z KJ
Zbrosławice, a trzeciemiejsce
zajęła Anna Szary-Ziębicka
z KJ Szary Michałowice. Wy-
sokie lokaty zajmowali czoło-
wi jeźdźcy Krakusa, Rafał
Walaszekbył szósty, aNatalia
Koziarowska siódma.
Świetnewynikiosiągnęliza-

wodnicy WLKS Krakus pod-
czasmistrzostwPolskiwujeż-
dżeniu. Wśród seniorów
brazowymedalwywalczyłŁu-
kasz Wituchowski na koniu
„Finest003”,aszóstabyłaAlek-
sandraMołodecka.

JEŹDZIECTWO. Przeztrzy
dni nahipodromieWLKSKrakus
wSwoszowicachrozgrywaneby-
łytradycyjneZawodyPrzeyjaźni,
wktórychwystartowałoponad
50zawodniczekizawodników.

BrązWituchowskiego

(PAN)

Biegi sztafetowe są hołdem
składanympartyzantom,wal-
czącym ponad 60 lat temu
na terenie tzw. Rzeczpospo-
litej Raciechowickiej, jak rów-
nież oddaniem czci poległym
partyzantom i ludności cywil-
nej ze spacyfikowanego
wrześniu 1944 r. Lipnika
i Wiśniowej.
Podobnie jak przed rokiem

jako pierwszy nametę z prze-
wagą 3 min 01 sek. dobiegł

mieszkającywWierzbanowej
Piotr Pazdur z dobczyckiego
Zespołu Szkół im. Tischnera
(kl. III Technikum Elektro-
nicznego). Wśród gimnazja-
listów wygrała Wiśniowa
przed Mszaną Górną
i Dobczycami, a w kategorii
szkół podstawowych
Łapanów wyprzedziła Wiś-
niową i Stadniki.
Komandorem biegu była

trenerka Irena Bubula, a pu-
chary wręczali m.in. Ludwik
Dziewoński, pomysłodawca
biegu ipartyzantArmiiKrajo-
wej Zbigniew Łodziński (ps.
„Niedźwiadek”).

BIEGI.Poraztrzydziesty
natrasiezDobczycdoWiśnio-
wejpobiegłamłodzieższlakiem
walkpartyzanckichArmiiKrajo-
wej iBatalionówChłopskich.

Jubileuszowa edycja

(ADOM)

Przedstawiciele MTSR aż 8-
krotnie stawali napodiumMŚ.
Wrywalizacji seniorówpobrą-
zowy krążek sięgnał Krzysz-
tofPrzybytek, którywrazzko-
legami z SSM Grudziądzkich
i MTS Kwidzyn zajął trzecie
miejscewdrużynowej konku-
rencji S3A (modele rakiet cza-
sowych ze spadochronem).
W zmaganiach juniorów

zawodnicy MTSR spisali się

jeszcze lepiej. W konkurencji
S8D (zdalnie sterowanemode-
le rakietoplanów) złoty medal
indywidualnie zdobył Szymon
Byrtek, który ze swym kolegą
klubowym Mateuszem Dybą
–iMaciejemPodołowskimzAe-
roklubuKrakowskiego–został
teżdrużynowymwicemistrzem
świata.WkonkurencjiS9A(mo-
delerakietczasowychzopada-
niemwirowym)Byrtek zdobył
brązowykrążekindywidualnie
i –wrazm.in.Dybą – złoty dru-
żynowo. Wicemistrzem globu
wkonkurencjiS6A(modele ra-
kiet czasowych z taśmą) zo-
stał KonradWierzbicki.

MODELARSTWO.Aż9medali
zdobylikrakowianiepodczasmis-
trzostwświatamodeli kosmicz-
nych,któreodbyłysięnaSłowa-
cji. O4 z nichpostarał się junior
SzymonByrtek(MTSRSowiniec).

Kosmicznywystęp

(FIL)

WmeczuJuvenii zOgniwemSopotniebrakowało zaciętejwalki
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Selekcjoner Vlastimil
Bartosek powołał Marcina
Czecha, Adriana Patera,Mar-
cina Kiełpińskiego oraz
Bartłomieja Nawrata, którzy
mają stanowić o sile repre-
zentacji podczas tradycyjne-
go Turnieju PaństwWyszeh-
radzkich, który tym razem
rozegrany zostanie w dniach
28-30 września w słowackim
Puchovie.

Wzwiązkuz tymturniejem
w ekstraklasie nastąpi przer-
wa, aWisłaKrakbet zkomple-
tem punktów zajmuje jedno
z czołowych miejsc po dwóch
rozegranych kolejkach.
KomisjaFutsaluustaliła też

miejsca rozegrania turniejów
finałowych w Młodzieżowych
MistrzostwachPolski.Najbar-
dziej prestiżowezawody junio-
rów U-18 odbędą się w hali
sportowejwChrzanowie, a ich
gospodarzem będzie Wisła
Krakbetwdniach23-24marca
przyszłego roku.

FUTSAL.Czterech zawodni-
kówWisłyKrakbetKrakówpo-
wołanychzostałodo reprezen-
tacji Polski.

Wiślacyw reprezentacji

(PAN)


