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Weliminacjach doMistrzostw Polski SystememPattona zda-
rzyło się takie oto rozdanie:

Licytacja: EWpo partii, rozdawał N
N E S W

T.Kluz J.Romański J.Mścisz R.Grzelak
Pas 3BA pas pas
kontra pasy....

TomekKluz nie blokował na otwarciu pikami, ponieważ ta-
ki blok często utrudnia uzgodnienie kierów. Nie otworzył też
licytacji 1 pik, choć nie jest to wewspółczesnym, dynamicz-
nym brydżu jakąś herezją.
3 bez atu Romańskiego to pełnymłodszy kolor siedmiokar-

towy, bez bocznego dojścia (konwencja „gambling” – ang. ha-
zard). TomekKluz nawygasającej pozycji postanowił zawal-
czyć kontrą. Kiedy licytacja wróciła do Grzelaka ten nie wi-
dział powodów do ucieczki – trzymał wszystkie boczne kolory.
Wszystko spoczywało teraz w rękach, a właściwie w głowie
Mścisza. Bez kontry atak asem kier na „gamblingowe” 3 bez
atu jest polecany jako tak zwane „coup de telescope”. Chodzi
o to, że powyłożeniu dziadka łatwiej będzie prowadzić dalsza
obronę. Tutaj jednakże sytuacja była inna.
W trzymał wszystkie boczne kolory i dlatego atakw naj-

dłuższy kolor broniącego był właściwy.
Powiście asem kier z wygraniem kontraktu 3 bez atu nie

było najmniejszego problemu.
Na drugim stole EwaMiszewska zajmująca pozycję N zde-

cydowała się na otwarcie 2 karomulti (dowolny starszy kolor
sześciokartowyw sile poniżej otwarcia) i licytacja przebiegała
jak niżej:

N E S W
E.Miszewska G.Busse A.Kowalski P.Busse

2karo 3 trefl pas 3pik
kontra 3BA pasy ...

ApekKowalski niemiał nawiście pika i nolens volens spró-
bowałwyjścia z najdłuższego koloru. Po ataku karowymkon-
trakt 3 bez atu został położony bez jednej. TeamGrzelakawy-
grał to rozdaniewysoko: 750 punktów za 3 bez atu z kontrą swo-
je, plus 100 punktów zawpadkę na 3 bez atu na drugim stole.
Takich dobrych rozdań teamGrzelakamiał wiele, i w ten

sposób EwaMiszewska, Apolinary Kowalski, Jacek Romań-
ski, RomanGrzelak, JerzyMichałek i ZbigniewMącior zdoby-
li brązowymedalMistrzostw Polski Teamów systemem
Pattona na rok 2012.
Niesforny chochlik drukarski, w poprzedniej relacji skradł

kontrę... ale pewnie wszyscy czytelnicy się zorientowali.

Do czego prowadzi
gra hazardowa?

Cztery piki skurczybyki
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O całkowitej przebudowie sta-
dionu mówiono od dwóch lat
idziękiuporowiradnegoToma-
szaUrynowicza ruszyła jedyna
inwestycja sportowa w Nowej
Hucie.–Wtymrokuwyprofiluje-
my łuki stadionu, wykonamy
odwodnienieorazrzutnięiskocz-
nię za bramkami piłkarskimi
–wyjaśniłMirosławMączka,dy-
rektorMOS .
W 2013 roku przyjdzie czas

napełnąinfrastrukturęlekkoat-

letyczną, sześciotorową bieżnię
tartanową i modernizację try-
bun.Wtymrokuwydatkizapla-
nowano namilion złotych. Cał-
kowitykosztzadaniato4,5mlnzł.
Na dawnym placu kortowym
powstanie jedyne w Krakowie
boiskodopiłkinożnejplażowej.
W gronie najlepszych ucz-

niów w biegach przełajowych
znaleźli się: klasa Martyna
Kostecka, Kinga Lewandow-
ska,BożenaPuter,Aleksandra
Lorenc,MartaKamysz, Sylwia
Tarań, Filip Gieroński, Dawid
Mzyk,WojciechMagier,Karol
Put, Tomasz Lampart i Alan
Żabiński.

BIEGI PRZEŁAJOWE.

NastadionieMOSwNowejHu-
cierozegranojesiennebiegiprze-
łajowe.Ponichruszyłgeneralny
remontobiektu.

Ruszyli z remontem

(PAN)

Tercet z Niepołomic
najlepszy na świecie
Pięknysukcesodnieśliwsobo-
tę reprezentanci niepołomic-
kiej Akademii Karate Trady-
cyjnego podczas XVI Mis-
trzostwŚwiata i IIPucharuEu-
ropy dzieci, które w miniony
weekend odbyły się w Łodzi.
Paweł Janusz, Michał Janusz
iRafałWajdazdobyli złotyme-
dalwkatadrużynowymsenio-
rów, a Gabriela Nowak –wraz
z Marią Magdaleną Mielnik
(Kościerski Klub Karate-do
Seiunchin) i Julią Rózgą (KK
„44”Łódź) – złotymedal wka-
ta drużynowym juniorek.
Niepołomicki tercet przeła-

mał wieloletnią hegemonię
Włochów.MirkoSaffioti, Fabio
Cattaneo iAlessandroBarone
musieli się zadowolić tylko
srebrnymmedalem.Nanajniż-
szym stopniu podium stanęli
Rumuni (Adrian Cojocaru,
Alin Marinean i Calin Ma-
rincas) orazUkraińcy (Roman
Lukianets, Wołodymir Sido-
row i DymytroMalyk).
Niepołomiczaniekolejne fa-

zy turnieju kata przechodzili
z pierwszegomiejsca. Pod ko-
niec sobotnich zawodów oka-
załosię, żezewzględunaopóź-
nienie ichprogramuczęśćkon-
kurencji zostanie przeniesio-
na na niedzielę. Miało to
dotyczyć w pierwszej wersji
takżekatadrużynowegomęż-
czyzn. Byłoby to na rękęWło-
chom, ale mimo ich zabiegów,
finał kata odbył się w sobotę
(późnymwieczorem).
– To nasz zdecydowanie

największy sukceswkarierze.

PrzerwaliśmyhegemonięWło-
chów, zaczęliśmy tworzyć no-
wąhistorię.Nie liczyłem, że się
nam uda już teraz wygrać,
choć mocno ćwiczyliśmy na
zgrupowaniach.Obawialiśmy
się tylkoWłochów.Gdyokaza-
ło się, że finał naszej konku-
rencji może być przełożony
na niedzielę, Włosi zaczęli
kombinować z sędziami. Byli
zaskoczeni, że znamiprzegra-
li. Zmienili skład w porówna-
niu zpoprzednimiwystępami.
Nasze zwycięstwo pokazuje,
że dobrze przepracowaliśmy
przygotowania domistrzostw

świata. Zbudowaliśmy team
niedopokonania –powiedział
Paweł Janusz, lider niepo-
łomickiej AKT.
Dotychczas największym

sukcesemniepołomiczanwka-
tadrużynowymbyłowicemis-
trzostwo świata w 2010 roku
w Kurytybie (Brazylia) i mis-
trzostwo Europy w 2011 roku
wJerozolimie.Wcześniej zdo-
byli oni brązowemedalewMŚ
w 2008 roku na Litwie i w MŚ
w 2009 rokuweWłoszech.
Paweł Janusz iRafałWajda

w sobotę awansowali także
do finału odpowiedniokata in-

dywidualnego i fuku-go (osta-
teczną rozgrywkę w obu
tych konkurencjach przełożo-
no naniedzielę; wyniki jutro).
Nawielkie słowapochwały

zasłużyła także wspomniana
17-letnia Gabriela Nowak,
mieszkankaZakrzowaiuczen-
nica XI LO w Krakowie, która
równieżodniosłaswójnajwięk-
szy sukces w dotychczasowej,
trwającej 7 lat, karierze.
W sobotę podczas PE dzie-

ci ekipaAKTzdobyłaaż14me-
dali, w tym 5 złotych, 5 sreb-
rnych i 4 brązowe.

KARATETRADYCYJNE.Gabriela Nowak z Zakrzowa ze złotemMŚ juniorek

Mistrzowie światawkatadrużynowym–od lewej: RafałWajda,PawełJanusz iMichałJanusz
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Grot czwartywPolsce

W Ogólnopolskim Turnieju
oPucharGórStołowychwka-
tegorii wiekowej młodziczek
Anna Michalik zajęła drugie
miejsce, czwartabyłaZuzanna
Kulig, a szóstą lokatę zajęła
Ewa Ramut. Aleksandra
KozieńorazUrszulaKorzonek
strzelały gorzej i zajęły miej-
sca odpowiednio 20. i 21.
WmłodzikachstarszychJa-

kubDudekzdobył pucharGór
Stołowych, trzeciemiejsce za-
jął KrystianMolenda, zaś wy-
sokie piąte – Piotr Ziębiński.
W młodzikach młodszych je-
dyny reprezentant zabierzo-
wian – Jakub Królas – sklasy-
fikowanyzostał namiejscu 20.
Strzelania w Ścinawce

Średniej to rywalizacjaw fina-
leOgólnopolskiej LigiMłodzi-
ków. Występowały w niej tyl-
ko młodziczki, które w elimi-

nacjach przeprowadzanych
przez cały sezon letni sklasyfi-
kowane były na miejscu pią-
tymnadziewiętnaściezgłoszo-
nych drużyn.
W finale początkowe serie

na długich odległościach nie
były udane i w połowie zawo-
dów dziewczęta Grota zajmo-
wały siódme miejsce. Jednak
w strzelaniach na odległoś-
ciachkrótkichzabierzowianki
zaprezentowały się rewelacyj-
nie, sukcesywnie odrabiając
straty. Ostatecznie zespół wy-
stępujący w składzie: Anna
Michalik, Ewa Ramut,
Zuzanna Kulig i Aleksandra
Kozień awansował na wyso-
kie czwarte miejsce w Polsce,
wynagrodzone pucharem.
Natenkońcowysukcesdru-

żyny zapracowały również,
startująceweliminacjach, ich
koleżanki: Aleksandra Mi-
tońska i Urszula Korzonek.
Zwyciężyły młodziczki UKS
Talent Wrocław przed LKS
Łucznik Żywiec i KŁ Chrobry
Głuchołazy.

ŁUCZNICTWO.MłodzicyGro-
ta rywalizowaliwOgólnopol-
skimTurniejuoPucharGórSto-
łowychorazwfinaleOgólno-
polskiej LigiMłodzików
wŚcinawceŚredniej.

(ŻUK)

Beniaminek najlepszy

Niktnie spodziewał się jednak,
że po tytuł sięgnie jeden z be-
niaminków rozgrywek –
NightNews.Tarewelacyjnaeki-
pa pozwoliła sobie w ciągu se-
zonunazaledwiedwieporażki.
Jednąznichponiosławmeczu
zCentroclimą,drugąwpamięt-
nymmeczu zArt-Gumem.
Czarnizdecydowaniezdomi-

nowali rozgrywki – wygrali je
zprzewagądziesięciupunktów,
strzelając najwięcej goli i jed-
nocześnie najmniej ich tracąc.
Dwóch ich zawodników znala-
zło się w czołowej czwórce
strzelców: Daniel Suchan zdo-
byłwsezonie24gole,natomiast
DanielKlimdzięki31trafieniom
zapracował na koronę króla
strzelców całych rozgrywek.
Rozgrywek, w których śmiało
można było mówić o zespole
NightNews i o reszcie stawki.
DystansmiędzyekipąŁukasza

Ścigalskiegoapozostałymidru-
żynami był bowiemogromny.
Srebrne medale przypadły

ekipieInterCarsWieliczka,któ-
ra walczyć o nie musiała
doostatniejkolejkizzespołami
Art-Gumu i Especto. W osta-
tecznymrozrachunkuwyprze-
dziła je zaledwie o punkt.Trze-
ciemiejscaw tabeli Ekstrakla-
syprzypadływudzialeArt-Gu-
mowi. Dla drużyny, w której
gralimiędzy innymiPiotrGiza
czyŁukaszSosin,napewnonie
jesttoszczytmarzeń. Popierw-
szej rundzie ekipa ta była jed-
nak i tak dopiero na piątym
miejscu.
Pierwszym, pechowym

spadkowiczemzostaładrużyna
ProEko.BarbakanTaxikończy
rozgrywki na ósmymmiejscu.
Aż pięciopunktowa strata
do miejsca dającego utrzyma-
niepokazuje, żewtymsezonie
ewidentnie czegoś zabrakło.
Przedostatniąekipąwtabeliós-
megosezonuekstraklasyzostał
Lorenz. Tabelę zamyka JR
Invest.

FUTSAL.Przedpierwszym
gwizdkiemósmegosezonuBi-
znesLigi ciężkobyłowskazać
ekipy, któremogły liczyćsię
wgrzeomistrzostwo.

(ŻUK)
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