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Dalin przegrał piąty mecz

Cztery piki skurczybyki

JAN BLAJDA

II LIGA SIATKAREK. Zespół Pogoni Proszowice wyraźnie uległ w Krośnie

To już piąta porażka młodych
siatkarek Dalinu, druga odniesiona na własnym parkiecie.
Zespół wciąż płaci cenę braku
doświadczenia. Były w tym
spotkaniu momenty, kiedy gospodynie wyrównywały stan
seta (tak było m.in. w secie drugim, kiedy wynik na tablicy
brzmiał 12:12 i 15:15), ale tylko
na chwilę. Zaraz potem przyjezdne „odjeżdżały” na kilka
punktów nie pozwalając gospodyniom na zbyt wiele. Jest
w tym wszystkim jednak pewna nutka optymizmu, bowiem
wcześniej, w poprzednich meczach, siatkarki Dalinu przegrywały sety do 14 i 16. Być może tym razem przeciwnik nie
był aż tak wymagający?
Brak doświadczenia gospodyń przejawiał się w tym meczu m.in. dużą liczbą zmarnowanych zagrywek oraz bezradnością pod siatką w momencie
posiadania nad nią piłki. Prze-

FOT. MACIEJ HOŁUJ

DalinMyślenice–MKSMOSWieliczka0:3
(21:25,17:25,22:25).
Dalin: Filipek, Szlachetka, Prośniak,
Drewienkiewicz, Iza Gablankowska, Monika
Gablankowska, Woźniczka – Mleczek
(libero) oraz Topa, Kłosińska.
MKSMOS: Borowska, Suchan, Durbas,
Bałucka, Nabielec, Antos, Tyrańska (libero)
oraz Świerczyńska, Kerep.

Udany atak Alicji Nabielec z MKS MOS Wieliczka (w niebieskim stroju)

ciwniczki z Wieliczki zachowały się tak jak powinny, bezlitośnie wykorzystały błędy
myśleniczanek pewnie inkasując komplet punktów.
Przyjezdne wygrały po raz
drugi w tym sezonie i wyraźnie podopieczne Grzegorza
Stareńczaka nabieraja rozpędu. To zupełnie inna drużyna
niż w poprzednim sezonie, kiedy przegrywała mecz za meczem, a warto dodać, że w zespole z Wieliczki nie wystąpi-

II LIGA SIATKARZY (GRUPA IV)
CukrownikLublin–AGH100RKAZS
Kraków0:3(18:15,26:28,21:25)
Cukrownik: Antoszak, Toborek, W. Kasiura,
Kociuba, Krzaczek, Szkutnik, Rarak (libero)
oraz Bieńko, Rejowski, K. Kasiura, Zięba.
AGH100RKAZS: Kosiek, Kowalski, Łaba,
Munik, Mucha, Dzierwa, Szymczak (libero)
oraz Grot, Błoński.

Beniaminek z Lublina (zastąpił w stawce AZS Politechnikę Świętokrzyską Kielce, która przed sezonem wycofała się
z rozgrywek) nie sprawił w sobotę krakowianom większego kłopotu.
Najwięcej emocji przyniosła druga partia, która rozstrzygnęła się na przewagi.
Lublinianie mieli szansę
na zwycięstwo, lecz goście
obronili setbola. Gdyby miejscowym udało się wyrównać
wówczas stan meczu, wynik
mógł być inny.
– Odnieśliśmy stosunkowo
łatwe zwycięstwo, przy poprawnej grze całej drużyny.
W pierwszym i trzecim secie
wyrównana walka trwała
do połowy, później odskakiwaliśmy lublinianom – relacjonuje trener krakowian Jerzy Piwowar.
Dla podwawelskiej ekipy to
trzecie zwycięstwo w trzecim
meczu. Z dorobkiem ośmiu
punktów (jeden urwany im został w ich hali przez SMS PZPS
Spała po tie-breaku) plasuje się
na 2. pozycji, tylko punkt
za prowadzącą Avią Świdnik,
która jeszcze nie straciła nawet seta.

ły w Myślenicach wszystkie
najlepsze siatkarki, które klub
zgłosił do rozgrywek w tym
sezonie.
(MH)
KarpatyKrosno–PogońPaleoProszowice
3:0(25:13,25:23,25:20)
Pogoń: Koperczak, Rydzyńska, Woźniak,
Szkodny, Żyła, Szymska, Szwajca (libero)
oraz Szturc, Bucka.

Po znakomitym początku sezonu proszowianki po raz dru-

gi przegrały 0:3. Zespół z Krosna najwyraźniej ma na Pogoń
swój patent. O ile w turniejach
towarzyskich udawało się wygrywać z tym rywalem, w lidze siatkarki z Proszowic nie
mają jak dotąd nic do powiedzenia. Tak było również w sobotę, a przewaga gospodyń była przygniatająca zwłaszcza
w I partii. Pogoń w tej części
gry nie była w stanie wyrządzić przeciwniczkom żadnej
krzywdy. W dodatku drużyny
nie omijały problemy zdrowotne: straciła swoją libero Justynę Szwajcę, która skręciła nogę i musiała opuścić plac gry.
Zastąpiła ja na tej pozycji nominalna rozgrywająca Mariola
Bucka.
Kolejne sety były już bardziej wyrównanie, niemniej
i one rozstrzygnęły na swoją
korzyść miejscowe zawodniczki. W Pogoni tymczasem
mieliśmy do czynienia z kontynuacją złej passy, bo w trzecim secie śladem Szwajcy
poszła Anna Szturc i przyjezdne kończyły mecz zdziesiątkowane.

Pozostałe wyniki i tabele
w „Sportowym Dzienniku
Polskim” – str. C20.
(ALG)

III, IV LIGA SIATKÓWKI

WandaInstalKraków–PWSZKarpaty
Krosno3:0(25:19,25:22,25:20)
WandaInstal: Szablewski, Rutkowski,
Typel, Laskowski, Poprawa, Ignatowski,
Kołodziej (libero) oraz Bielenda,
Wesołowski, Bławat, Adamski.
Karpaty: Sąpór, Gadzała, Ciupa, Bryliński,
Włodarczyk, Książkiewicz, Cabaj (libero)
oraz Sroka, R. Golonka, M. Golonka, Żywiec.

Dopiero w 3. kolejce siatkarze
Wandy Instal Kraków zagrali
przed własną publicznością.
Spadkowicz okrasił domową
inaugurację pewnym zwycięstwem, po raz pierwszy w tym
sezonie zdobywając pełną pulę
wmeczuzsolidnymII-ligowcem.
Gospodarze w każdej z partii mieli inicjatywę i na początku uzyskiwali kilkupunktową
przewagę. Goście jednak wykorzystywali chwile dekoncentracji rywali, zbliżali się niebezpiecznie. W II secie nawet wyrównali (z 7:1 na 16:16), lecz skuteczne ataki Ignatowskiego
i znakomita gra w obronie Kołodzieja przechyliły szalę na korzyść nowohucian.
– Na taki mecz z Karpatami, wygrany do zera, Wanda
długo czekała – mówi trener
nowohuckiej ekipy Grzegorz
Silczuk. – Dotychczas zawsze
było pięć setów, trzy razy wygraliśmy, raz przegraliśmy. Teraz krośnianie wreszcie wyjechali od nas bez punktu.

Pozostałe wyniki i tabele
w „Sportowym Dzienniku
Polskim” – str. C20.
(ART)

Kolejną serię spotkań rozegrały siatkarki i siatkarze w III lidze, rozegrano też pierwszą
kolejkę w lidze czwartej.
Bez kłopotu pokonały swoje rywalki zawodniczki
Bronowianki, które gładko 3:0
(25:20, 25:11, 25:19) wygrały
z Iskrami Chełmiec. Dokładnie taki sam bilans ma Maraton Krzeszowice i obie drużyny z naszego regionu prowadzą w tabeli.
Na trzecie miejsce w tabeli
mężczyzn awansował Hutnik
Dobry Wynik Kraków, który
pewnie pokonał UKS Brzeszcze 3:0. Podopieczni Mirosława
Janawy znaleźli nową halę i rozegrali drugi mecz w obiekcie
Wandy przy ul. Odmogile.
Oparta na młodych zawodnikach drużyna nie dała szans
ekipie beniaminka, a mecz
trwał niespełną godzinę.
Od czwartej ligi postanowił
rywalizować krakowski Wawel, który jeszcze w minionym sezonie wspólnie z AGH
wystawiał drużynę w II lidze.
Teraz oparta na młodzieży
drużyna od zwycięstwa rozpoczęła nowy sezon.

Wyniki
IIIligakobiet: BronowiankaKraków–Iskry
Chełmiec3:0,PMOSChrzanów–CordiaPlus
Zator2:3,SalosKraków–PopradStarySącz
3:0,MaratonKrzeszowice–EkstrimGorlice
3:0,PodkarpacieBobowa–OrzełWitkowice
3:0,SkawaWadowice–KęczaninKęty0:3,
DwójkaKrynica–PłomieńLimanowa3:0.
1. Bronowianka
4 12
12–1
Maraton
4 12
12–1

3. Salos
4 10
11–3
4. Poprad
4 9
9–5
5. Dwójka
4 8
9–6
6. Podkarpacie
4 6
9–9
7. Zator
4 5
8–8
9. Ekstrim
4 5
7–9
10. Płomień
4 5
6–8
11. Chrzanów
4 4
7–10
12. Iskry
4 3
3–10
13. Skawa
4 0
1–12
Orzeł
4 0
1–12
IIIligamężczyzn: MKS Andrychów –
Kęczanin II Kęty 3:0, Janina Libiąż – AZS
Politechnika Krakowska 3:1, Hutnik Dobry
Wynik Kraków – UKS Brzeszcze 3:0, Grunwald Chełmek – Dalin Myślenice 3:1, Kłos
Olkusz – LKS Bobowa 3:2, Mszanka Mszana
Dolna – Tarnovia Iskierka 1:3. Mecz Feniks
Dobczyce – KS Ryglice został przełożony
na inny termin.
1. Andrychów
4 12
12–1
2. Janina
4 10
11–4
3. Hutnik
3 8
9–3
4. Grunwald
3 8
9–4
5. Kłos
4 8
9–6
6. Tarnovia
4 7
9–7
7. Politechnika
4 6
7–6
8. Kęczanin II
4 6
6–6
9. Bobowa
3 4
7–8
10. Ryglice
2 3
4–3
11. Feniks
3 3
4–6
12. Dalin
4 0 2–12
13. Mszanka
4 0
1–12
14. Brzeszcze
4 0
0–12
IVligakobiet: GSKSLaskowa–KSRyglice
3:0,GrunwaldChełmek–MOSiRBukowno0:3,
OgniwoPiwniczna–GryfBrzesko3:2,Dwójka
Kraków–JedynkaTarnów–przelożony.
IVligamężczyzn: Zalew Świnna Poręba – TS
Podhalański Czarny Dunajec 3:2, Wawel
Kraków – Orzeł Ciężkowice 3:0, Sokół
Tuchów – Wola Dębińska 3:1, GSKS Laskowa
– Gryf Brzesko 3:1.
(PAN)

O benefisie Wilkosza
raz jeszcze
W głównym turnieju benefisowym zdarzyło się rozdanie o niecodziennym przebiegu:
E
S
W
N
Andrzej Andrzej Renata Tadeusz
Kusion Żurek Wajdowicz Garbacik
2karo
pas
pas!
pas!!!
Po otwarciu Andrzeja Kusiona, 2 karo, oznaczającym blok
na dowolnym kolorze starszym, Renata za wszelką cenę
chciała uniknąć grania dwóch pików z prawdopodobną kontrą
przeciwników. WE byli po partii i wzięcie przez ich linię 7 lew
przy grze w piki, było nierealne. Natomiast longer kierowy
nadawał się do gry, tyle tylko, że po dwóch kierach Renaty –
które są licytacją „do koloru” – Andrzej na pewno powie dwa
pik. Konkludując, Renata wpadła na szatański pomysł. Spasowała na dwa karo licząc na to, że kiedy licytacja do niej dobiegnie po spodziewanej kontrze, powie dwa kier i to będzie
to! Operacja się udała, ale pacjent zmarł. Tadek Garbacik długo woził się w siodle co zrobić ze swoją potężną ręką i ładnymi
karami. Wpływ na jego decyzję miały założenia – spasował
i strona N-S wzięła 12 lew !!! Ponieważ na większości stołów
kontraktem ostatecznym było 3 bez atu, wynik +700 dał parze
Garbacik – Żurek, 88% zapisu maksymalnego.
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Drugie z prezentowanych
rozdań przedstawia siłę gry
m D1098654
Łukasza Lebiody – zawodnin 75
ka, z którym Andrzej
o W10
Wilkosz sięgał po najwiękp AW
sze laury. Mistrzostwa Europy w Ostendzie 1973. Obie
strony po partii: N – Łukasz
Lebioda, S – Andrzej
Wilkosz, W – Benito
Garozzo, E – Giorgio
Beladonna.
Garozzo rozgrywał 3 bez
atu i patrząc na diagram
m D103
wydaje się, że 10 lew jest
n D84
pewne. (trzy pikowe + dwie
o W52
kierowe + cztery karowe +
p KW102
as trefl) Lebioda pocelował
m 974
m AW86
N
znakomicie i wyszedł damą
n A3
n K95
W
E
kier, która wzięła lewę. Leo A1097
o KD63
bioda ponowił kiera
S
p D543
p A8
i po wzięciu lewy na asa
m K52
Garozzo gra siódemkę pik.
n W10762
Po raz drugi Lebioda robi
o 84
właściwy użytek z posiadap 976
nej damy i podkłada ją – co
wygląda na posiadanie
przez niego – mariasza. Dama pik, bierze lewę i Lebioda gra kiera po raz trzeci.
Garozzo przechodzi do ręki karem i gra kolejnego pika.
Blotka od Lebiody, walet ze stołu i po lewie na króla pik,
Wilkosz odgrywa dwie forty kierowe kładą kontrakt bez
jednej. Gdyby Lebioda nie położył damy pik, Garozzo z całą
pewnością zaimpasowałby dziesiątkę – bo jest to największa szansa na wzięcie trzech lew pikowych. Niestety w pozostałych rozdaniach, Włosi sprawili nam lanie i to głownie
za sprawą znakomitej gry pary Beladonna-Garozzo. Niemniej jednak Polacy zdobyli brązowy medal i chwała im za to.
KRAKOWSKIE ZADUSZKI BRYDŻOWE – turniej pamięci brydżystów, którzy odeszli, rozegrany zostanie w dniu 31 października (środa) godzina 17.00 w Hotelu Galaxy, przy ulicy Gęsiej 22a.

STRZELECTWO

Pewny sukces
Mariana Brody
W Niepołomicach rozegrano
XVII zawody strzeleckie im.
Jana Kowalskiego pod patronatem burmistrza Niepołomic. W turnieju indywidualnym zwyciężył Marian Broda

wyprzedzając: Szymona Sowińskiego, Grzegorza
Wrońskiego, Michała Bajaka,
Józefa Pawłowskiego i Jerzego Turka. Drużynowo wygrało Ognisko TKKF Wiarus
Niepołomice przed Team
Podłęże i LOK Niepołomice.
Nagrody wręczała Elżbieta
Kowalska.
(PAN)

