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T
omka przedstawiłem jako zawodnika w zeszłym tygod-
niu.WychowanekMKS Jordan, a więc mój podopiecz-
ny, obecnie gra w ekstraklasie w drużynie Cracovii.

Jest pracownikiemUniwersytetu Jagiellońskiego – kompute-
ry nie mają przed nim żadnych tajemnic. A przed brydżysta-
mi współczesne oprogramowanie otwiera bajeczne wprost
możliwości. Na początek BBO – Bridge Base on-line – turnieje
par i indywidualne, mecze, możnamieć za partnera zarówno
żywego człowieka jak i robota. Plus relacje na żywo, ze
wszystkich ważniejszych imprez na świecie. Można je śledzić
na smartphonie zbierając grzyby, jak robi to nasz serdeczny
kolegaMarek Jaworski lub wypoczywając na plaży. Adres
platformy BBO to: www.bridgebase.com. Sporo jest progra-
mów płatnych, przydatnych do analizy wistu i rozgrywki.
Do najpopularniejszych należy BridgeMaster. Program
Bridgify analizuje rozdanie po każdym, nawet zupełnie bez-
sensownym zagraniu. Podobnie Deep Finesse, który pokazu-
je, ile lewmożna wziąć grając „wwidne” i nigdy się nie myli.
Możliwości doskonalenia brydżowych umiejętności są
ogromne. Ja jednak pozostaję przy grze z żywym partnerem,
na komputery jestem za stary i za leniwy.
A wmeczu ekstraklasy Tomek Kluz na N rozgrywał szle-

mika kierowego w następującym rozdaniu:

Dzięki pomyłce licytacyj-
nej, para Tomasz Kluz – Je-
rzy Mścisz zalicytowała 6
kier, a nie 6 pik. Siedzący
na E Krzysztof Buras zaata-
kował waletem karo. Król,
as kier i król trefl zabity
asem. Dziesiątka karo od E –
as karo ze stołu, trefl do da-
my, i trefl przebity królem
kier. Karo przebite w ręce
(po tym zabiegu kolor karo-
wy trzymał tylko E) – po za-
graniu ostatniego atuta,
E był w przymusie.

Po zagraniu kiera dołoże-
nie 9 karo wyrabia 7 co wraz
z impasem pik daje 12 lew.
Wyrzucenie pika spod damy
daje wraz z impasem, cztery
lewy pikowe. Szlemik kiero-
wy pary Kluz-Mścisz był je-
dynymwygranym – pozosta-
li grali w piki, gdzie szlemik
był bez szans. W rozdaniu
tym, Tomek ograł wszyst-
kich homo sapiens, i zremi-
sował z komputerami. Dobre
i to.

Ruszają rozgrywki krakowskiej ligi okręgowej. Wszelkie in-
formacje na stronie internetowej Małopolskiego Związku
Brydża Sportowego: http://mzbs.pl

Brydż z komputerem
i Tomkiem Kluzem

Cztery piki skurczybyki
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–Tobyłodlanaszaskoczeniem,
aletaknaprawdę,tospodziewa-
liśmysięsporej frekwencji.Jest
to kolejny, satysfakcjonujący
nas wszystkich, nie tylko orga-
nizatorów,rekorduczestnictwa
w jednej z wielu konkurencji
Krakowskiej Olimpiady Mło-

dzieży – mówi prezes Krakow-
skiegoSZS,organizatorazawo-
dów, Tadeusz Romiszewski.
– Szczególnie cieszy liczba
uczestnikówwbiegachtychnaj-
młodszych, czyli uczniów szkół
podstawowych–biegałodokład-
nie 790 dzieciaków.

Zwycięzcy,szkołypodstawowe:Anastazja
Żywicka(SP38),KingaLewandowska(SP98),
MariaSmuda(SP156),ErykOlejnik (SP93),Ar-
kadiuszJurek(SP47),RemigiuszSepiał (KSP
Jadwiga),gimnazja:AleksandraLorenc(GM
47),KarolinaBarańska(GM 19),PaulinaOciepa
(GM 7),MateuszSzwarga(GM 47),Konrad
Golba(GM12),Dominik Szczurek(GM47),szta-
fety– IV LOwśróddziewcząt ichłopców.

BIEGI PRZEŁAJOWE. Wza-
wodachKrakowskiejOlimpiady
Młodzieżywbiegachindywidual-
nychidrużynowychomistrzo-
stwoKrakowawrokuszkolnym
2012/13wzięłoudział1593
uczestników.Biegirozgrywane
byłynabocznychboiskachpiłkar-
skich,obokhaliComComZone
wNoweHucie.

1593 uczestników!
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Udanie zaczęli sezon
IILIGASIATKARZY.Zwycięstwa obukrakowskich zespołówwgrupie IV

AGH100RKAZSKraków–WisłokStrzyżów

3:1(25:23,25:27,25:22,25:21)

AGH100RKAZS:Błoński, Mucha,Munik,
Kowalski, Dzierwa, Łaba, Szymczak (libero)
oraz Kosiek, Kowalewski, Grot.
Wisłok: Przystaś, Świst, Kusior, Soja,
Krzysiak, Armata, Opoń (libero) oraz Górski.

Zasłużone zwycięstwo gospo-
darzy naddrużyną,która rów-
nieżma aspiracje znalezienia
sięw czołówce ligi. Krakowia-
nie donowego sezonuprzystę-
pują po sporych zmianach.
Sekcja przeniesiona została
zWaweludoAZS,przyszłokil-
ku nowych graczy.
Gdyby nie wydarzenia

zkońcówkidrugiegoseta,moż-
na by napisać, że gospodarze
meczmieli pod kontrolą. Tak-
że ta druga partia długo była
w ich wykonaniu bardzo do-
bra. Prowadzili w końcówce
24:19, ale przegrali pięć kolej-
nych akcji (w jednej siatkarze
Wisłokawnieprawdopodobny
sposób obronili ataki Łaby
i Munika), więc był remis.
WkrótceekipaAGHmiałaszó-
stego setbola, lecz go zmarno-
wała.Goście zaśwykorzystali
pierwszą okazję do zwycię-
stwa, boSoiwkluczowymmo-
mencie nie zadrżała ręka.
Pechowo przegrany set

na 1:1 nie podłamał jednakgo-
spodarzy, znówmieli inicjaty-
wę (bardzoskuteczny, głównie
na lewym skrzydle był Łaba)
imomentami 4-punktowepro-
wadzenie.Znówjednakdali się
dogonić. Przystanie 22:22 sku-
tecznie zaatakował Łaba, na-
stępnie zaliczył szczęśliwego
asa (piłka trafiła w taśmę
i spadła tuż za siatką) i goście
już się nie podnieśli.

Wczwartej części Łaba już
nie błyszczał, ale Wawel ma
na tyle wyrównany skład, że
niebyłoproblemuzezdobywa-
niem punktów. Kilka „oczek”
wywalczyłDzierwa,mniejwi-
doczny wcześniej Munik
wreszcie zaprezentował
na środku kilka efektownych
ataków, na prawym skrzydle
pokazywali się Kowalski
iKowalewski.Goście, choć z 4-
punktowej stratyponowniedo-
prowadzili do remisu(18:18,
21:21), w końcówce nie mieli
już szczęścia.

SMSPZPSSpała–WandaInstalKraków

2:3(25:20,23:25,25:22,16:25,14:16)

WandaInstal:Szablewski, Poprawa,
Laskowski, Ignatowski, Rutkowski, Typel,
Kołodziej (libero) oraz Bławat, Bielenda,
Adamski,Wesołowski, Klimas.

Najwięcej emocji wzbudził tie-
break.Gościprowadzili (0:3),ale
naprzerwętechnicznąschodzi-
li z jednopunktową stratą (8:7).
Późniejnadal trwaławalkacios
za cios (13:13). Mecz skończył
się po ataku Ignatowskiego,
przed którym kontrę Spały
obronił Kołodziej.

–Nic nie wiedzieliśmy o ry-
walach. Sami dopiero się zgry-
wamyiteżniebardzowiadomo,
na co nas stać – mówi trener
WandyGrzegorzSilczuk. –By-
łotrochębłędów,aleniebyłogłu-
pich błędów. Cała drużyna za-
służyła na pochwałę. Kluczem
do sukcesu była determinacja,
nawetjaksięnamnieukładało,
to cały czas walczyliśmy. Bar-
dzomi się podobało, że cały ze-
spół żyje, rezerwowi klaskali
idopingowali,ategowpoprzed-
nimsezonie nambrakowało.

ARTURBOGACKI

AtakBartoszaSoi blokująMaciejGort (z lewej) iMateuszKowalski
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MKSMOSWieliczka–Tomasovia

TomaszówLubelski3:2(22:25,25:22,25:21,

19:25,15:13)

Wieliczka:Borowska, Suchan, Durbas,
Warzecha, Bałucka, Nabielec, Tyrańska
(libero) oraz Świeży, Kerep, Antos,
Świerczyńska, Krzysiek.

Siatkarki z Wieliczki odniosły
pierwsze w tym sezonie zwy-
cięstwo.Nieprzyszłoono imła-
two, ale choćmecz rozegrał się
wpięciusetach, towygranago-
spodyń była zasłużona.
–Oczywiście bardziej cieszyło-
bynaszwycięstwozatrzypunk-
ty,alecieszymysięzwygranej,
aprzedewszystkimzdobrejgry
– powiedział trener MKSMOS
Grzegorz Stereńczak.
Gospodynie zagrały bardzo

zespołowo, świetny mecz roze-
grałaTyrańskaprzyjmującwie-
le ciężkich zagrywek i broniąc
w kilku trudnych sytuacjach.
Bardzodobrzespisałysięrezer-
wowe, niektóre pojawiły się
na parkiecie epizodycznie, ale
wniosłydogrysporoożywienia.
Kolejny dobry mecz zapisała
naswoimkonciemłodaNabielec,
któradoWieliczki trafiłaz III li-

gi i od początku sezonuwycho-
dziwpodstawowej szóstce.

PAWEŁPANUŚ

PKCHPWSZTarnów–PaleoPogoń

Proszowice0:3(21:25,17:25,25:27)

PKCHPWSZ:Leszek,Wyroba,Styrkowiec,
Warchoł,Hajduk,Kutyła,Szubart (libero),
Jachym(libero)–Wójcik,Podlasek,Młocek,
Ruszel.
PaleoPogoń:Koperczak, Żyła, Szkodny,
Rydzyńska, Szymska,Woźniak – Zemełka,
Szwajca Szturc.

Początekmeczuniezapowiadał
porażki podopiecznych Bogda-
na Dudka. Po kapitalnych za-
grywkachWeronikiWyroby –
miaładwaasy–tarnowiankipro-
wadziły 5:1. Zespół zProszowic
doskonalegrającywobroniedo-
prowadził najpierw doremisu
6:6, apóźniej objąłprowadzenie
19:13.Gospodyniompoatakach
Małgorzaty Hajduk udało się
zmniejszyć straty dododwóch
punktów – 17:19. Końcówkana-
leżałaznówdoPogoni imimo iż
tarnowianki obroniły trzy set-
boleprzegrałypierwsząpartię
do 21. Drugi set rozpoczął się
odprowadzenia zespołu gości

4:0. Miejscowe doprowadziły
dorezultatu4:5, alewtej partii
były już bezradne. Podopiecz-
ne trenera Dariusza
Pomykalskiego dominowały
na boisku. Zdobywały punkty
„kiwkami”, blokiem iskutecz-
nie atakowały.
Najbardziej zacięty był trze-

ci i jak się okazało ostatni set.
PoasieserwisowymMałgorza-
ty Hajduk tarnowianki prowa-
dziły5:4.Tymsamymodpowie-
działaElizaKoperczak idopro-
wadziładoremisu13:13.Walka
nadobrerozgorzaławkońców-
ce seta. NajpierwpoatakuAli-
cji Leszekmiejscowe przegry-
wały już tylko 17:18. Rywalki
zdobywały punkty wustawie-
niu zKoperczak na zagrywce.
Pogoń prowadziła już 22:19.
Po punktach Hajduk miejsco-
we doprowadziły do remisu
23:23.Wkońcówce obie druży-
ny miały piłki setowe.
Tarnowiankiobroniłypiłkęme-
czową, miały setbola i piłkę
poswojej stronie.Niewykorzy-
stały sytuacji i decydujące
punkty zdobyły rywalki.

ROMANKIEROŃSKI

DalinMyślenice–MKSVLOSan-Pajda

Łańcut1:3(28:30,16:25,25:20,22:25)

Dalin: Kowalik, Szlachetka, Izabela
Gablankowska, Drewienkiewicz, Prośniak,
Filipek,Woźniczka –Mleczek (libero) oraz
MonikaGablankowska, Litwa.

–ZespółzŁańcutagraoddwóch
sezonówwniezmienionymskła-
dzie, my wciąż nie możemy
ustabilizowaćswojego,stądtak
nierówna gra – tłumaczy te fa-
zęspotkaniatrenermyślenicza-
nek JerzyBicz.
Cały mecz był zaciety, ale

wkońcówkachsetówlepszeoka-
zały się zawodniczki zŁańcuta.
–Nie chce usprawiedliwiać na-
szej porażki, ale na kłopoty na-
turykadrowejnałożyłysię jesz-
czeproblemyzdrowotne.Nasza
środkowa Iza Gablankowska
grałaz temperaturą,conapew-
no odbiło się na jej dyspozycji.
Generalnie jednak uważam, że
dziewczęta zagrały całkiem
przyzwoitymecz.Napewnonaj-
lepszy do tej pory w lidze – do-
daje trenerBicz.

(MH)
Pozostałewyniki i tabele
„DziennikSportowy”C-22


