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N
ie za to ojciec lał syna pasem... że grał w karty,
tylko za to, że się odgrywał. Przedwielu laty gra-
jąc zWitkiemKlapperemwkrakowskiej Gar-

barni (kiedyś, znany krakowski klub piłkarski) przero-
biliśmy następujące rozdaniewmeczu przeciwko dru-
żynie TKKFCarlina Rabka. (Tadeusz Roezner iWie-
sławMalina naWE i Jan Blajda iWit Klapper naNS)

Patrzącna siłę kartyWEmożnapowiedzieć, że jest to
solidnakońcówkaalboostry szlemik.Tymczasem
Rabczaniewsobie tylkowiadomysposób zalicytowali
szlemapikowego.RozgrywającyTadeuszRoezner (ksy-
waMagister), nauczyciel łaciny imiłośnik Jimiego
Hendrixa, trafiłwszystko i pokilkuudanych impasach
przeciwnicy zapisali sobie 1510. Zabolało... i postanowili-
śmyzKlapperemcośodbić.Odbiliśmy, ale główniener-
ki... sobie imeczprzegraliśmy.Tymczasemwprezento-
wanymrozdaniu licytacjanadrugimstolemiałanastępu-
jącyprzebieg (naWELeszekDąbrowski i Bogdan
Czeczótko):

W N E S
1pik Pas 2kier 2BA*
Ktr. Pas Pas Rektr.**
Pas Pas*** Pas

* –mamdwukolorówkęnamłodszych
** –mamrówne trefle i kara –partnerzewybierz
*** – ze słabąkartą staramsięgraćmożliwie jaknajniżej
Obrońcy błyskawicznie ściągnęli 13 lew i Czeczótko

z Dąbrowskim zapisali po swojej stronie smakowite
3000 za bez 8 z rekontrą, dzisiaj zapisaliby 4000 (od po-
łowy lat 80. obowiązuje progresja).
Prowadzący zapis Bodzio Czeczótko nie byłby sobą,

gdyby nie wezwał sędziego z prośbą o poradę, coma
wpisać w druku kontrolnymw rubryce „ilość lewwzię-
tych przez rozgrywającego” – zero czy zwyczajną kre-
seczkę. Przeciwnicy cichutko bulgotali i jak widać z za-
łączonej relacji zamiast spodziewanej straty, rozdanie
przyniosło nam 1490 punktów zysku, co równa się 16
punktommeczowym i nic nie trzeba było odbijać. I nie
robię tego do dnia dzisiejszego.
W drugim rozdaniu HenrykWolnymógł wygrać

szlemikaw bez atu, kiery, kara i trefle pod jednymwa-
runkiem, że przeciwnicy nie zedrą na początku dwóch
lew pikowych.

Z niewiadomych przyczynHeniowiWolnemu
przyszło rozgrywać szlemika pikowego (??!!) z ręki S.
Wwystartował waletem kier i w drugiej lewie za-

grano damę pik z dziadka, która wzięła lewę.W trze-
ciej lewie na zagranego waleta pik E powinien poło-
żyć asa, wszak partner mógł mieć trzecią dziesiątkę,
ale walet pik wziął lewę. Teraz trefl do asa i dziesiąt-
ka pik. Dobrze wyszkolonyW znakomicie orientował
się jak niebezpiecznie jest uczestniczyć w końcowej
fazie rozgrywki z singlową biorącą figurą atutową
(liczne motywy wpustowe). Ponadto chciał zachować
kontrolę nad kolorem pikowym i wkroczył do akcji
królem. Dyskusja panówW i E nie nadaje się do zacy-
towania nie tylko ze względu na szczupłość miejsca
w gazecie.

Za co ojciec bił syna
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11 sierpnia rozpoczną się roz-
grywki w zachodniej grupie
czwartej ligi. Absolutnym be-
niaminkiemw tym gronie bę-
dzie ekipaCzarnychStaniątki,
która bardzo pewnie wygrała
rozgrywki w drugiej grupie
klasy okręgowej.
– Przygotowania do sezo-

nu rozpoczęliśmy 9 lipca ima-
my już za sobą jeden mecz
kontrolny, w którymprzegra-
liśmy z Orłem Piaski Wielkie
0:1 – mówi grający trener
Czarnych Piotr Gruszka. –Li-
czymy na to, że w czwartej li-
dze pokażemy się z dobrej stro-
ny i będziemy zajmowaćmiej-
sce w górnej części tabeli.
Chcemypokazać coś ciekawe-
go, liczę też, że na tym szczeb-
lu będzie więcej grania piłką,
a mniej walki niż w klasie
okręgowej.Liczymy się z tym,
że tak łatwo, jak dotąd punk-
tów nie będziemy zdobywać
– dodaje Piotr Gruszka.
Jego drużyna zagra jesz-

cze z BKS Bielsko-Biała, Ju-
trzenkąGiebułtów,Wiślanką
Grabie i Górnikiem Wielicz-
ka. – Skład pozostanie bez
zmian, natomiastmusimy go
uzupełnić o wartościowych
młodzieżowców. Tak się skła-
da, że trzech zawodników

w czerwcu przestało być mło-
dzieżowcami i musimy pozy-
skać kilku chłopaków. Cały
czas testujemy młodych gra-
czy, liczę, że za dwa tygodnie
nasza kadra będzie zamknię-
ta –mówi szkoleniowiecCzar-
nych Staniątki.
Działacze Czarnych od kil-

ku lat prowadzili intensywne
prace nad klubowym zaple-
czem i niemieli kłopotów, aby
uzyskać licencję na występy
w czwartej lidze. – Prowadzi-

my szkolenie młodzieży, ma-
my zespół rezerw, a obiekt
przedstawia się okazale. La-
tem dokonaliśmy tylko nie-
wielkichpoprawek, adotyczy-
ły one głównie stanumurawy,
która teraz prezentuje się oka-
zale. Z niecierpliwością ocze-
kujemy inauguracji rozgry-
wek, liczę, że na nasze mecze
przychodzić będzie więcej ki-
biców niż w klasie okręgowej
– mówi prezes klubu Adam
Gawlik.

Zanim rozpocznie się se-
zon, Czarni będą organizato-
rem tradycyjnego letniego
pikniku, który od trzech lat
przybrał formęMemoriału im.
Tadeusza Szybińskiego, wie-
loletniego prezesa klubu, któ-
ry zmarł tuż po wywalczeniu
historycznego awansu druży-
ny do klasy okręgowej. Czar-
ni organizują imprezę wspól-
nie zeStowarzyszeniemSzko-
ła Futbolu Staniątki, które
współpracuje z klubem, pro-
wadząc szkolenie w najmłod-
szych grupach wiekowych.
W ramach trzydniowego

festynuwdniach 3–5 sierpnia
zostaną rozegrane turnieje
piłki nożnej w rocznikach
2000-2006 o zasięgu woje-
wódzkim, kontrolny mecz
Czarnych z Górnikiem Wie-
liczka, charytatywnymecz re-
prezentacji telewizji Kraków
z reprezentacją LKS Czarni
i Szkoły Futbolu Staniątki,
a także turnieje szachowe, te-
nisa stołowego oraz siatków-
ki dziewcząt.
Organizatorzyplanują tak-

żebiegdookołaStaniątekzme-
tą na stadionie sportowym,
gdzienawszystkichczekaćbę-
dzie wiele atrakcji.

(PAN)

Szukająmłodzieżowców
PIŁKA NOŻNA. Czarni Staniątki otrzymali licencję nawystępywczwartej lidze

ZespółCzarnychStaniątkimiał ostatniowielepowodówdoradości
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Największe amatorskie
rozgrywkiwKrakowie

Rozgrywkiwposzczególnychli-
gachtrwałyodpaździernikami-
nionegoroku.–Rozgrywkiama-
toróworganizujemyodwielulat,
alesukcesypolskichreprezenta-
cji spowodowały, że rokrocznie
zgłaszasiędonascorazwiększa
liczba drużyn. Niektóre potem
decydująsięwystartowaćwroz-
grywkach mistrzowskich. Cie-
szy nas najbardziej, że
atywizujemy środowiska wiej-
skieitampowstajądrużyny,któ-
regrająregularnie–mówiwice-
prezesMałopolskiegoTKKFLe-
szek Tytko, odpowiedzialny
zaprowadzenie rozgrywek.
Aktualnie siatkarska liga

MTKKFtonajwiększeamator-
skie rozgrywki w Krakowie.
–Liczymy się z tym, żewkolej-
nej edycji wystartuje jeszcze
więcej drużyn, ciągle są zapy-
tania o możliwość zgłoszenia
– dodaje LeszekTytko.
Wśródkobietnajlepszymze-

społem okazała się ekipa Bez
Obaw, która grała w składzie:
Alicja Adamczyk, Justyna
Tekieli,Katarzyna Jasnowska-
-Musiał,Dorota Bubik,Katarzy-
na Adamczyk, Małgorzata
Szajewska-Skuta,Agnieszka Śli-
wa,Katarzyna Ptak, Iwona Ur-
bańczyk iRenata Szymoszek.

Mistrzemwśródmężczyzn
zostaładrużynaUKSWyspiań-
skiKraków,wktórejwystępo-
wali: Paweł Huber, Mateusz
Dutkiewicz,Konrad Kurenda,
Maciej Wasilewski, Jakub
Brzezicki, Bartłomiej Kowal-
czyk, Marcin Radkowiak, Mi-
chał Gradek, Jakub Baran
i Paweł Biederman.

Wyniki
Iliga: 1.UKSWyspiański,2.ArsMedica,3.TKKF

Apollo,4.Absolwenci,5.HilcusOlkusz,6.XII,

7.Gangreniaki,8.Wifra,9.Huta-sy, 10.Lotnicy.

II liga:1. Korpusiki, 2. SzkołaAspirantów

PSP, 3. Oknoplast, 4. RSVolley Sportivo,

5. Amplus, 6. RZAKPodgórze, 7. EPTA,

8. TKKFJuraWolbrom, 9. Rekonwalescenci,

10. AdOperam, 11. VXRozrywka, 12. AGH.

IIIliga: 1. IBM, 2. DzikieKlocki, 3. Enion, 4. Ro-

kicie Szczytniki, 5. Drogowcy, 6. SKPBartosz,

7. Prądmix, 8. KFS, 9. 158, 10, KSAtak.

IVliga:1.RipandoloSłaboszów,2.UKSWola

Batorska,3.OrzełBębło,4.Stell,5. Iskra,6.Po-

rażkaElektryk,7.Hefalumpy,8.GreenStreet,

9.AZSRoltis.

Vliga: 1. KSGrębocin, 2. Intensity, 3. Silver

Town,4.MasterProko, 5.AKKSHusaria, 6.

BiCOczyWażki, 7.RocketFuel, 8. Skubańce,

9.Nafta, 10. Couguar, 11.Galileo, 12. Impet

Radziszów, 13. Volley, 14.AfterKravMaga,

15. Sportnet, 16. SalosStaniątki, 17. Lemarto,

18.Capgemini.

Ligakobiet:1. BezObaw, 2. TKKFStars,

3. Salos Piast, 4. Dwunastka, 5. PKSJadwi-

ga, 6. Sunrise, 7. Ryzykantki, 8. UKSWola

Batorska, 9. UEKTeam, 10. Salos Staniątki,

11. Desperados, 12. KSDwójka, 13. BREIF Te-

am, 14. Capgemini, 15. UKS Zgoda.

SIATKÓWKA.Dobiegłykoń-
ca rozgrywkiwmałopolskiej li-
dzeamatorskiej,wktórych
wzięłoudział 75zespołówmę-
skich i żeńskich.

(PAN)

Rezygnują z krakowian

Wcześniej szkoleniowcemJu-
bilata był Piotr Giza, były pił-
karz Cracovii i Legii Warsza-
wa, pięciokrotny reprezentant
Polski. W Izdebniku debiuto-
wał w roli trenera, razem
z nim w klubie pojawili się
gracze zKrakowa.Teraz ci pił-
karze muszą odejść.

– Na pewno w rundzie je-
siennej nie będzie już z nami
Mariusza Badonia, Pawła
Frankowskiego i Jarosława
Kurpiela – przyznaje prezes
CDO-Jubilata Izdebnik Bole-
sław Cora. – Zaczynamy li-
czyć pieniądze. Rezygnujemy
z krakowskiego zaciągu i te-
raz chcemy postawić namiej-
scowych chłopaków. Dlatego
też wybraliśmy trenera Kró-
la, który najlepiej zna naszą
młodzież – dodaje. Kadra Ju-
bilatamazostać skompletowa-
na do końca tygodnia.

PIŁKANOŻNA. Rywalizują-
cyw „okręgówce”wadowickiej
CDO-Jubilat Izdebnikmano-
wego trenera. Został nimMa-
rianKról, który prowadził ze-
społy juniorów i trampkarzy
tego klubu.

(ML)

Szlachta chwali Rosjan

Krakowianin, delegat technicz-
nyiczłonekzarząduMiędzyna-
rodowejFederacjiAmatorskiego
Muaythai (IFMA),wstolicyRo-
sji spotkał sięm.in. z prezesem
Rosyjskiej Federacji Muaythai
(organizatora wrześniowych
MŚ)DmitrijemPutilinem.
Z kolei w Sankt Petersbur-

gu Szlachta wizytował m.in.
arenę MŚ (Halę Jubileuszową
na 7 tys. miejsc) i hotel, gdzie

zostanązakwaterowaniuczest-
nicy imprezy,doktórej jużzgło-
siło się ok. 1400 zawodników
i trenerów z aż 80 krajów!
–Jestembardzozadowolony

z tego, co zobaczyłem. Rosjanie
mają wszystko zaplanowane,
mistrzostwamogłyby się odbyć
jużdziś.Whalibędąosobnestre-
fydlauczestników,osobnebufe-
ty. Walki odbywać się będą na
trzech ringach. Na drogach bę-
dą specjalne pasy ruchu dla
uczestnikówzawodów. Mistrzo-
stwabędątestemprzedOlimpia-
dą Sportów Walki, która w
2013rokuodbędzie sięw tej sa-
mejhali –powiedziałSzlachta.

MUAYTHAI.PrezesPolskiego
ZwiązkuMuaythaiRafałSzlach-
tazKrakowagościłwMoskwie
iSanktPetersbugu,sprawdzając
wtymdrugimmieściestanprzy-
gotowańdomistrzostwświata.

(FIL)


