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C
zyli bardzo dobrze. XXIBolesławickaTrzydniówkaBry-
dżowa to sukceswszystkich ! Tychktórzy grali i trójki or-
ganizatorów:DorotaKwinkiewicz, JarekMolenda (wice-

przewodniczącyRadyPowiatu) i SławekZimniak.Wszystko to
wsparte lokalnymiwładzami ze starostąCezarymPrzybylskim
i prezydentemPiotremRomanema także licznymi sponsorami
zZakładamiCeramicznymi na czele.
Rozdań interesującychnie brakowało a ja przedstawię dwa

zudziałempary:GRACZOBARDZOWYSOKIMWSPÓŁ-
CZYNNIKUKLASYFIKACYJNYM(GOBWWK) iGRACZKTÓ-
RYCHCIAŁBYMIEĆWYSOKIWSPÓŁCZYNNIKKLASYFI-
KACYJNY (GKCMWWK).

Obie po partii, rozdawał „N”
N E S W

A.Kowal GKCMWWK J.Kowal GOBWWK
Pas pas 1 trefl pas
1 pik kontra? rekontra 2karo
Pas pas kontra pas
pas 2BA pasy...

Asbierze raz i tylewłaśnie lewwziął rozgrywający – 2 tony
dla przeciwników (w turnieju par napunktymeczowe), stąd
użyciewagi.
Drugie rozdaniebyło jeszczeciekawsze.Licytowali tylkoWiE.

W E
GOBWWK GKCMWWK

2BA 3karo
4pik pas???!!!

2 bez atu oznaczało dwukolorówkęnakolorachmłodszych,
a 4 pik „zachętę z krótkością pik”.
GraczWodmówił rozgrywania kontraktu 4 pik... Popieram!
Awsobotęwieczorembyła biesiada przypieczonymprosię-

ciu, piwie imuzykowaniu: SławekZimniak gitara i śpiew, Zby-
szekHałas gitara solo i niżej podpisany gitara akompaniująca.
Frekwencjawgłównym turnieju par 187 duetówa za rok będzie
pewnie ponad 200!

WBolesławcu jak zwykle ...

Cztery piki skurczybyki

JAN BLAJDA
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W grupie 40+ para AZSAGH
Kraków Maciej Piekło Barba-
ra Kulanty pokonała w walce
ozłotymedalangielskądwójkę
Justin Andrews – Betty Blair
21:19, 21:16. Finał singla kobiet
w grupie 40+ był wewnętrzną
rozgrywką polskich zawodni-
czek. Była zawodniczka kra-
kowskiej Armatury Dorota
GrzejdakpokonaławnimBar-
baręKulanty21:18, 21:15.Piąty,
brązowy medal dla naszej re-
prezentacji zdobył w najstar-

szejgrupie70+KazimierzPręd-
kiprzegrywającwwalceofinał
zAnglikiemHarrymShadwick
21:13, 21:13. W innej kategorii
w eliminacjach odpadł Artur
TukendorfzAZSAGHKraków.
Wciąż nie wiadomo kiedy

wystartują rozgrywki ekstra-
klasy,wktórejwystępowaćbę-
dzie tylko5drużyn imeczeod-
bywać się będą systemem tur-
niejowym.Dorozgrywekzgło-
siły się: SKB Suwałki, Hubal
Białystok, AZS AGH Kraków,
Kolejarz Częstochowa i AZS
Uniwersytet Warmińsko-Ma-
zurski.Wycofał sięm.in. Tech-
nikGłubczyce.

BADMINTON. Świetniespisa-
lisięzawodnicyzKrakowapod-
czasrozegranychwSofiimi-
strzostwEuropyweteranów.

Medale dla rutyniarzy

(PAN)

0PaleoPogońProszowice–Dalin

Myślenice3:0(25:11,25:19,25:18)

Pogoń: Koperczak, Rydzyń–ska,Woźniak,
Szkodny, Szymska, Żyła oraz Zemełka,
Szturc, Bucka.
Dalin: Kowalik, Topa, Filipek, Prośniak,
Drewienkiewicz, I. Gablankowska,
Woźniczka–Mleczek (libero) oraz Litwa.

Zaledwiegodzinypotrzebowa-
ły gospodynie, by pokonać od-
młodzonyzespółDalinu.–Zpo-
wodu kłopotów finansowych
odeszłoodnaskilkapodstawo-
wych zawodniczek, mieliśmy
dzisiajnaboiskucztery junior-
ki. Mimo to nie spodziewałem
się, że nasza gra będziewyglą-
dać tak, jakwpierwszymsecie
i w końcówkach następnych.
Liczyłem, że pokażemy więcej
walki–mówiłpomeczutrener
przyjezdnych JerzyBicz.
Zwłaszcza pierwsza partia

sobotniego meczu była jedno-
stronnymwidowiskiem.Pierw-
sze pięć punktów dla miejsco-
wych zdobyła najlepsza na bo-
iskuAgnieszkaWoźniak(wsu-
mie 23 punkty w całym
spotkaniu). W dwóch następ-
nychzawodniczkiDalinuusiło-
wałyprzeciwstawićsięPogoni,
momentaminawetwychodziły
naprowadzenie,alegdydocho-
dziło do rozstrzygających mo-
mentów, proszowianki nie po-
zostawiałyimżadnychzłudzeń.
Za symboliczny można uznać
moment, gdy filigranowa roz-
grywającaPogoniElizaKoper-
czakpojedynczymblokiemza-
trzymała atak rywalek. Pozy-
tywy, jakie można odnotować
wgrzeDalinu, toserieudanych
zagrywek w wykonaniu Alek-
sandryDrewienkiewiczwIIse-
cie (od 7:5 do 7:11) i Izabeli
Gablankowskiej w trzecim. To
było jednak zdecydowanie
za mało, na Pogoń. Jej trener
DariuszPomykalskimógłsobie
pozwolićnaeksperymenty,wy-
stawiającwkażdymsecie inne
ustawienie. Mimo to wygrana
jegozespołuaniprzezmoment
nie była zagrożona.

ALEKSANDERGĄCIARZ

MKSMOSWieliczka–DevelopResRze-

szów0:3(15:21,22:25,22:25)

Wieliczka:Borowska,Warzecha, Nabielec,
Antos, Świerczyńska, Tyrańska (libero) oraz
Świeży, Urban, Suchan, Kerep, Durbas.
DevelopRes:Filipowicz, Olszówka,
Warzocha, Grzelak, Adamska, Cieślik, Peret
(libero) orazWilk,Myjak,Mirek.
SędziowaliPiotrLenart(Będzin)iPaweł

Kapica(Częstochowa).Widzów300.

Nie takiej inauguracji spo-
dziewano się wWieliczce. Ki-
bice szczelnie wypełnili halę
Solnego Miasta w Wieliczce
licząc, żemiejscowa drużyna
zaprezentuje formę z koń-
cówki minionego sezonu.
Niestety, stremowane zawod-
niczki gospodarze zagrały
dobrze tylko w końcówce
drugiego i na poczatku trze-
ciego seta.
Wpierwszej partii wyrów-

nanagra trwała tylkodo stanu
7:9, potemprzewagagłównego
faworyta rozgrywekbyła bar-
dzowyraźna.Wdrugim secie
MKS MOS przegrywała 0:3
i 3:10 co było sygnałemdla tre-
neraGrzegorza Stareńczaka,
aby szukać zmian. Szkolenio-
wiecwymienił rozgrywającą,

wprowadził drugą libero oraz
trzy inne zawodniczki. Dało
to efekt, bo gospodynie zaczę-
ły grac zdecydowanie lepiej.
Końcówka drugiego seta była
emocjonująca, choć zakończy-
ła się sukcesem podopiecz-
nych Tomasza Kamudy.
Trzeciegosetazawodniczki

z Wieliczki rozpoczęły impo-
nująco, od prowadzenia 4:0
i o czasmusiał poprosić trener
ekipy zRzeszowa. Przyjezdne
zdołały doprowadzić do remi-
su, ale ten set był najbardziej
emocjonujący.Było10:10, 16:16,
adzięki świetnymzagrywkom
NabielecMKSMOSwkońców-
cepartiiwyszedłnaprowadze-
nie 22:21.Ostatnie czterypiłki
wygrałyzawodniczkizRzeszo-
wa, które zasłużenie zdobyły
trzy punktywWieliczce.
Gospodynie zagrały poni-

żej oczekiwań. Nowe siatkar-
ski, z wyjątkiemNabielec, nie
wkomponowały się w zespół,
a najlepsza siatkarka ekipy
zWieliczki wminionym sezo-
nie Marta Urbuś jeszcze nie
wznowiła treningów iniewia-
domo kiedy pomoże drużynie
na parkiecie.

PKCHPWSZTarnów–PWSZKarpatyKros-

no0:3(23:25,21:25,16:25)

Jedynka: Podlasek, Hajduk, Młocek,
Kutyła, Ruszel, Leszek, Jachym (libero
oraz Szubart,Wyroba, Styrkowiec,
Warchoł.

Siatkarki z Tarnowa, w inau-
guracyjnym spotkaniu,
przed własną, liczną publicz-
nością uległy trzeciej druży-
nie poprzedniego sezonu, za-
wodniczkomKarpat. Wzespo-
le z Tarnowa bardzo dobrze
zagrała była zawodniczkaWi-
sły i BronowiankiKrakówAli-
cja Warochoł, która zaczęła
mecz na ławce, ale swoimi ak-
cjami poderwała zespół
do walki.

STSSandecjaNowySącz–SiarkaTarno-

brzeg3:1(21:25,25:17,25:20,25:22)

Sandecja: Wójsik, E. Dyrek, Kołbon, K.
Szczygieł, Postrożny, P. Dyrek, Studzińska
(libero) oraz Rylewicz, P. Gomułka.
Siarka:Galica, Sas,Wąż, Róg,Chmiel, Bator,
Janda (libero) orazDziadosz, Pietrasik.

Pozostałewyniki II ligi
kobiet i tabelawDzienniku
SportowymC22.

Faworyt był zamocny

PAWEŁPANUŚ

Nanajdłuższymdystansie,giga
(79km), zezwycięstwa,wopen
i swej kategorii M2 (19-30 lat),
cieszył się Bartosz Janowski
(DSR Author). Na trudnej tra-
sie krakowianin wyprzedził
o 8.29 min Dariusza Porosia
io18.44minMichałaCesarczyka
(obajMTBVotumTeamWroc-
ław). To jego piąty triumfw tej
kategorii w bieżącym cyklu,
do klasyfikacji zaliczanych jest

7 najlepszych wyników, a Ja-
nowski może już świętować
triumf w końcowym rankingu.
Dorozegrania został jeszcze fi-
nał (6 października w Świera-
dowie-Zdroju), a naszego kola-
rza jużnikt niewyprzedzi.
Z dobrej stronywKarpaczu

pokazał sięWacław Szwarc ze
Skawiny(BGŻEskaTeam),któ-
ryznówbyłnajszybszywkate-
gorii M5 (51-60 lat). To jego 5.
zwycięstwo w gigamaratonie
ionteżwswejkategorii jest już
triumfatoremcyklu.
Na dystansie mega (57 km)

3. miejsce w open i w M2 uzy-
skał Mariusz Kozak (MTB Te-
am RMF FM Adrenaline

Mountain Dew Kraków). Stra-
cił6.31mindozwycięzcyPiotra
Kurczaba (KTM Racing Team
ZłotyStok) i5.24mindodrugie-
go Mateusza Zonia (Kross
Racing Team). Łącznie jest 2.,
alenadogonieniew„generalce”
Zonia nie ma już szans. Na dy-
stansiemedanowgrupieM0(ju-
niorzy młodsi) wygrał
BartłomiejMigda zKrakowa.

Triumf weterana

WKwidzynierozegranazostała
finałowa runda cyklu Skandia
MaratonLangTeamMTB.Wka-
tegoriiM4(41-50lat)nanajdłuż-
szymdystansie(grandfondo,88
km)porazszósty,na7eliminacji,

bezkonkurencyjny okazał się
KrzysztofPodolski (MTBTeam
RMF FMAdrenalineMountain
DewKraków).Cociekawe,rów-
nieżwBikeMaratoniePodolski
zanotował triumfwklasyfikacji
wswejkategoriinanajdłuższym
dystansie. Z ekipy RMFw czo-
łówce minimaratonu (45 km)
wKwidzynieznalazłsięDamian
Nowicki, który był 4. wśród ju-
niorów(M1), a łącznieprzypad-
łamu7.lokata.Jegoklubowako-
leżanka, juniorka Małgorzata
Mazurek cały cykl ukończyła
na3.miejscu.WM3nadystansie
mini zwycięstwo odniósł Artur
Pawlak (Can-Pack).

KOLARSTWOGÓRSKIE.
Bardzoudanebyłydlakolarzy
Krakowa i okolicy zawodyw
Karpaczuzaliczanedocyklu
BikeMaraton.Kilkoro znich
stanęłonapodium.

Kolejne sukcesy krakowskichmaratończyków

(ART)

BlokująceDalinuMyśleniceusiłują zatrzymaćatakKaiRydzyńskiej zPogoniProszowice

SIATKÓWKA.Rozpoczął się nowy sezonw II lidze kobiet, wktórejwystępują trzy
drużyny znaszego reionu. Na inauguracjęwygrała tylkoPogońProszowice.
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