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Kronika Krakowska Sport

II LIGA SIATKARZY. Zespół Wandy Instal poniosła młodzieńcza fantazja
STSSkarżysko-Kamienna–WandaInstal
Kraków3:0(25:19,25:23,25:17)
STS: Kruk, Lisowski, Skwarek, Staniewski,
G. Szumielewicz, M. Szumielewicz, Nieboj
(libero) oraz Brojek.
WandaInstal: Szablewski, Rutkowski,
Typel, Poprawa, Laskowski, Ignatowski,
Kołodziej (libero) oraz Wesołowski,
Bielenda, Adamski, Klimas, Blachura.

AGH100RKAZSKraków–ContimaxMOSiR
Bochnia3:1(25:18,21:25,25:17,25:10)
AGH100RK: Munik, Kowalski, Mucha, Łaba,
Dzierwa, Błoński, Szymczak (libero) oraz
Grot, Kosiek, Księżolek, Maruszczyk.

Contimax: Szałański, Habel, Kącki, Nowak,
Czubiński, Sobaniec, Galiński (libero) oraz
Nieckarz, Kmiecik, Wilanowski.
SędziowaliPaulinaLemiechiJanusz
Kaliński.Widzów150.

Czwarte z rzędu zwycięstwo
odnieśli akademicy z Krakowa,
którzy byli zespołem wyraźnie
lepszym od zespołu z Bochni.
Goście tylko na początku
pierwszego seta grali nieźle,
prowadząc 3:1 i 8:5, ale potem
do pracy wziął się kapitan AGH
100 RK Mateusz Kowalski, którego w dalszej fazie meczu
wspierał środkowy Konrad Mucha i atakujący Patryk Łaba.
Wydawało się, że mecz zakończy się bardzo szybko, bo mający przewagę w każdym elemencie siatkarskiego rzemio-

FOT. ANDRZEJ WIŚNIEWSKI

Pierwszy set bez większej historii. Gospodarze na początku wypracowali kilkupunktową przewagę,którą bezpiecznie dowieźli do końca. Największą szansę
na odwrócenie losów spotkania
Wanda miała po zmianie stron.
Przejęła inicjatywę i długo prowadziła,wczympomagałasłaba
skuteczność STS w ataku.
W końcówce jednak to miejscowi byli lepsi, wygrywając do 23.

Tak przegrany set nieco podciął
krakowianom skrzydła, wostatniej partii wprawdzie zachowywali szansę, ale w końcówce
skarżyszczanie ich rozbili zagrywką i blokiem.
– Po dobrym, zwycięskim
meczu z Krosnem liczyłem, że
podtrzymamy passę. Poniosła
nas jednak młodzieńcza fantazja. Przy prowadzeniu zamiast
spokojnie punktować, to przeszarżowaliśmy, za szybko chcieliśmy wygrać – mówi Grzegorz
Silczuk, trener Wandy Instal.
(ART)

Zawodnicy AGH 100RK AZS Kraków mają powody do zadowolenia

Kaja na jednej nodze
SIATKÓWKA. W meczu II ligi
kobiet Pogoń Paleo Proszowice
pokonała we własnej hali Siarkę Tarnobrzeg 3:1.
PogońPaleoProszowice–SiarkaTarnobrzeg3:1(25:22,20:25,26:24,25:18)
Sędziowali:MonikaWulczyńskaiMarek
Orlef.
Pogoń: Koperczak, Rydzyńska, Woźniak,
Szymska, Szkodny, Żyła oraz Skowron,
Bucka, Kośmider, Pasternak
Siarka: Sas, Wąż, Róg, Galica, Bator,
Grzesiak, Janda (libero) oraz Dziadosz

W tabeli oba zespoły dzieli
przepaść, ale Pogoń wcale nie
miała łatwej przeprawy z Siarką. Wynikało to nie tylko z niezłej postawy przyjezdnych, ale
też kłopotów personalnych trenera gospodyń Dariusza
Pomykalskiego. Tydzień temu
kontuzji doznała Anna Szturc.
W sobotę z urazem kolana
wyszła na boisko Kaja
Rydzyńska, ale szybko je opuściła. Szansę gry dostała zaledwie czternastoletnia Julia
Skowron, ale to dopiero dobry
materiał na ligową zawodnicz-

kę. Choć warto odnotować, że
zdobyła zagrywką swój pierwszy punkt w II lidze.
Bez Rydzyńskiej gra Pogoni zupełnie się nie układała.
Było to wyraźnie widać w drugim secie przegranym przez
miejscowe do 20. W tej sytuacji trener nie miał wyjścia i ponownie wpuścił na boisko nie
w pełni sprawną zawodniczkę.
Tajemnicą Kai pozostanie,
w jaki sposób, grając „na jednej
nodze”, zdołała w meczu
z Siarką zagrać niemal pełne
trze sety i jeszcze zdobyć 13
punktów. – Chyba adrenalina
uśmierzyła jej ból – mówi trener Pomykalski.
Te najważniejsze punkty
dla Pogoni zdobyła jednak
w sobotę Dorota Szymska. To
ona zakończyła trudną zagrywką najbardziej zaciętą
trzecią partię, w której Pogoń
przegrywała już 13:18. To również Szymska zakończyła
mecz, zdobywając sprytnym
zagraniem ostatni punkt
w czwartym secie.
(ALG)

sła gracze z Krakowa pewnie
wygrali pierwszą partię.
W drugiej goście zaskoczyli rywala dobrą zagrywką (Jakub Habel) oraz dobrymi atakami (Adrian Szałański, Roman Kącki). Po kilku minutach
gry było 8:0 dla Contimaksu
i tego seta, mimo ambitnej postawy do końca nie udało się
podopiecznym Jerzego Piwowara wygrać.
Trzeciego seta AGH zaczął
od prowadzenie 3:0, później pięć
punktów z rzędu uzyskali przyjezdni, ale od stanu 10:8 warunki gry na parkiecie zaczęli dyktować gospodarze. Wyróżniał
się Łaba, po którego atakach gospodarze zdobywali najwięcej
punktów. Dobrze rozgrywał
Bartosz Błoński, który umiejętnie rozdzielał piłki, gubiąc często blok rywala. Gospodarze byli szybcy, dysponowali lepszymi warunkami fizycznymi i ta
przewaga uwidoczniła się najwyraźniej w ostatnim secie,
w którym AGH 100 ROK rozbiło rywala, pozwalając mu ugrać
10 tylko punktów.
Krakowianie momentami
pokazali, że stać ich na dobrą,
pomysłową grę, ale przed tym
zespołem najważniejsze mecze, w tym derbowe starcie
z Wandą Instal, które odbędzie się za dwa tygodnie.
W zespole Bochni wyraźnie
brakuje lidera, zawodnika,
który poprowadziłby zespół
do walki. Na dziś to zespół perspektywiczny, który jednak jeśli nie zacznie grać o poziom
lepiej, to będzie miał kłopot
z utrzymaniem się na zapleczu pierwszej ligi.
PAWEŁ PANUŚ

Zajmie się młodzieżą
SIATKÓWKA. Dariusz
Pomykalski, prezes i trener Pogoni Proszowice, został członkiem siedmioosobowego Wydziału do Spraw Młodzieży Polskiego Związku Piłki Siatkowej.

Na czele nowego składu wydziału stanął Waldemar Sagan,
prezes Pałacu Bydgoszcz.
Wśród jego współpracowników
znaleźli się m.in. były trener
kadry Leszek Piasecki i utytułowany trener drużyn młodzieżowych Gedanii Gdańsk Witold Jagła.
Obecność w tym gronie zaledwie 34-letniego Dariusza
Pomykalskiego to niewątpliwie
duża nobilitacja. – Myślę, że sukcesy naszego klubu w ostatnich
latach, zwłaszcza w siatkówce
młodzieżowej, zostały zauważone i docenione. Oprócz tego
od ośmiu lat prowadzę nieprzerwanie Kadrę Małopolski
na Ogólnopolską Olimpiadę
Młodzieży i jako jedyni w tym
okresie ani razu nie byliśmy poza finałem tej imprezy – mówi
trener.

Dariusz Pomykalski nie
ukrywa, że ma pomysły, które
mogą w jego opinii poprawić poziom siatkówki młodzieżowej.
To z jego inicjatywy kilka lat temu doszło do zmiany systemu
wyłaniania mistrzów Małopolski w kategoriach młodzieżowych. – Przed wdrożeniem tego
pomysłu były duże opory. A teraz już kilka związków wojewódzkich, w tym tak mocne jak
łódzki czy kujawsko-pomorski,
przekonało się o jego słuszności i stosuje z powodzeniem u siebie. Nieprzypadkowo małopolskie drużyny regularnie docierają do finałów MP – przekonuje szkoleniowiec i zapowiada,
że należy się zastanowić również nad modyfikacją sposobu
wyłaniania siatkarskich mistrzów Polski. – W tej chwili
na etapie ćwierćfinału drużyny
muszą jeździć bardzo daleko,
a przecież wiele klubów boryka
się z kłopotami finansowymi.
Chciałbym oszczędzić im wydatków związanych z dalekimi
podróżami – mówi.
(ALG)

JAN BLAJDA

Krakowska Jesień Brydżowa

FOT. ARCHIWUM

Wygrali po raz czwarty

Cztery piki skurczybyki

Renata Dancewicz rozjaśnia Krakowską Jesień Brydżową

ozegrane w dniach 26-28 października turnieje z cyklu
Krakowska Jesień Brydżowa miały bardzo dobrą obsadę. Szczegółowe wyniki dostępne są na stronie
inter-netowej: http://mzbs.pl/files/2012/wyniki/KJB/index.html. Jesień, jesienią, ale na sali powiewało
wiosną, gdy wchodziła na nią Renata Dancewicz. Urodziwa
i znakomita aktorka („Pułkownika Kwiatkowskiego” oglądałem już ze dwadzieścia razy i polecam ten film wszystkim
tym, którzy z nostalgia wspominają czasy PRL-u). Jest namiętną brydżystką i jeżeli tylko czas na to pozwala, grywa
w brydża sportowego. W głównym turnieju par „Wawelski
Smok”, para Renata Dancewicz – Robert Stoliński wylicytowała wielkiego szlema w następującym rozdaniu (NS po,
rozdawał E):
Przy całkowitym milczeniu przeciwników Renata i Robert
licytowali jak poniżej:
Trzy trefl Roberta było
 10
inwitem do 3 bez atu na do A8
brych treflach. Cztery karo
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uzgadniało kolor. 4 kier za KD10873
chęcało do gry premiowej
 876532
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i w efekcie jako jedyni
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na sali zalicytowali szlema
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karowego. Jest to najlepszy
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szlem, gdyż uniezależnio AD4
ny jest od podziału trefli.
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W protokole turniejowym
 AKD94
widniały jeszcze 3 szlemy
 A4
bezatutowe i 2 w kolor
młodszy stąd wynik ponad
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90 proc. maksymalnego.
Renata
Robert
Zwycięzcy głównego tur1 trefl
3 trefle
nieju, para Hubert Jawo3 karo
4 karo
rowski i Zdzisław Reczek
4 kier
4 pik
w prosty sposób osiągnęła
5 karo
5 kier
bardzo dobry wynik w na5 bez atu
7 karo
stępującym rozdaniu:
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Licytowała tylko strona
NS. Panowie nie zaniedbali uzgodnienia koloru atutowego rozłożonego 4-4
 65
 A82
mając równocześnie kolor
 52
 876
boczny – w tym przypad K10974
 W6532
ku piki, rozłożony 5-3.
 KD65
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Wzięcie 11 lew było możliwe jedynie wtedy, gdy kolorem atutowym były kiery. Amatorzy podejrzanego 3 bez atu, po wiście karowym mieli się z pyszna,
grający zaś w piki musieli
S
N
zadowolić się 10 lewami.
Zdzisław
Hubert
PS. Przepraszam za myl1 trefl
1 pik
ną informację sprzed dwóch
1 bez atu
3 kier
tygodni. Na łące obok Hote4 kier
pasy
lu Litwiński w Tęgoborzy
kolega Marek Jaworski znalazł nie kilka, a kilkanaście i jak podaja niektóre źródła kilkadzieści maślaków. Sukces w grzybozbieractwie odnotował również kolega Reginald Sukiennik.
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