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Wrozegranychw dniach25 lipca–4sierpnia2012r.w Taicang
XIVMłodzieżowychDrużynowychMistrzostwachŚwiatamłode
Polki i młodziPolacyznokautowaliprzeciwników.Obiereprezenta-
cjezdobyły złotemedale,czyli tylesamo, ile liczna,reprezentacja
Polskina igrzyskachw Londynie.HonorubarwPolskibroniły:
w kategoriidziewcząt:KamilaWesołowska,JustynaŻmuda(obie
CKiSSkawina)orazNataliaSakowska,MagdalenaHoleksa,Kata-
rzynaDufrat,DanutaKazmucha.KapitanemekipybyłMirosław
Cichocki,a coachem–LeszekNowak(Skawina).W kategoriiU-20
złocichłopcyto:WojciechKaźmierczak, IgorŁosiewicz,Michał
Klukowski,MichałGulczyński,ŁukaszWitkowski i Andrzej
Terszak.
Ślademmłodzieżyposzli dorośli. PodczasOlimpiadyGier

Umysłowychrozgrywanejw Lille sukcesyodniosływszystkiena-
sze reprezentacje.Openw składzie:CezaryBalicki,AdamŻmu-
dziński,KrzysztofBuras,GrzegorzNarkiewicz,PiotrŻak i Jerzy
Zarembapod wodząPiotraWalczakagrawłaśnieozłoto ze
Szwecją –owynikupoinformujemyza tydzień.
Paniew składzie:KatarzynaDufrat, JustynaŻmuda,Ewa

Banaszkiewicz,CathyBałdysz,DanutaKazmucha i NataliaSa-
kowskapod wodząMirosławaCichockiegowywalczyłypo raz
pierwszyw historii brązowymedal.Wmeczuo trzeciemiejsce

przystanie 170:118Francuzki rzuciły ręcznik.
Dwatygodnie temuZbigniewSaganrozgrywał3bezatuz re-

kontrą i przy nieszczęśliwejrozgrywcewziął jedną(sic!) lewęza-
miast10.Rezultatuniechciałkomentowaćnawetpsychiatra,ale
w kolejnymrozdaniuZbyszekzanotowałznacznypostęp.Wziął
dwie lewy,grająckontrakt2kier,aleza torezultatmiałznakomity:
WzałożeniachNS–przed,WEpo partii rozdawał „N”, a Zby-

szekgrałna pozycji „S”.
N E S W
Pas Pas 2karo* Pas
2kier Pas Pas!!! Pasy...

Dwakaro topopularnakonwencja „mini-multi” 6-10PC,do-
wolny, starszysześciokartowykolor.Dwakierod Ntonegatywny
wybórkoloru–z kieramipasuj, z pikami licytuj dwapik.
Chcąc trafićdo niniejszej, poczytnej rubrykibrydżowej – spa-

sował i tookazało się strzałemw samśrodek tarczy.Żadenz opo-
nentównieznalazł powodówdo wznowienia licytacji.Na dwa
kier rozgrywającywziął dwie lewy.Obrońcyza bezsześciuzapi-
sali sobie+300 i kompletne jajow turnieju.Zapisbrydżowyoka-
zał siębardzoniesprawiedliwy.Tesame11 lewprzy grzew kiery
w ataku–dająwynik650, podczasgdygranew obroniebezkon-
try– jedynie 300.Oczekujęod Zbyszkaprogresji...wysokikon-

Triumfy w Chinach i Francji

Cztery piki skurczybyki
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Złotedziewczyny i złoci chłopcyzopiekunami
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–Niestety, przyszedł taki etap,
żedrużyny,które znamigrają,
broniąsięwjedenastunawłas-
nej połowie – mówi po wygra-
nym 2:0 meczu z Okocimskim
BrzeskoobrońcaCracoviiMa-
teuszŻytko. –Ciężko takądru-
żynę „napocząć”, ale jak już to
zrobimy, tow takich zespołach
te klocuszki się walą. Taki ry-
wal wtedy wychodzi do przo-
du i o wiele łatwiej nam grać.
Druga bramka była następ-
stwem takiej gry Okocimskie-
go – komentuje „Żyto”.
Pierwsza połowa środowe-

go meczu nie była porywają-
ca. Cracovia przed przerwą
długo utrzymywała się
przy piłce, męcząc biegające-
go za piłką rywala.
– I na początku drugiej po-

łowyrywaleniepotrafili utrzy-
maćkoncentracji.Później kon-
trolowaliśmyspotkanie, ale też
nie ustrzegliśmy się głupich
błędów, które nie powinny się
zdarzać, bo lepszy rywalmóg-
łby to wykorzystać – zastrze-
ga obrońca Cracovii.
„Pasy” na boisku cechuje

duża konsekwencja w grze.
–Trenernasna touczula, żeby
grać cierpliwie ikonsekwentie.
Wiemy, co może nastąpić: na-
si kibicemogąbyć zniecierpli-
wieni naszą grą i będąnas po-

pędzać. Może kibicom na try-
bunachnaprawdęnie robi róż-
nicy to, że wymienimy 45 po-
dań, ale dla nas to jest coś, bo
wtedyniemymęczymysię, tyl-
ko przeciwnik. Muszę zatem
trochę uczulić fanówCracovii
na naszą grę. To będzie prze-
waga na drugie połowy, bo je-
śli w pierwszej będziemy spo-
kojnie grali piłką i długo się
przy niej utrzymywali, a nie
strzelimy gola, to po przerwie
będzie o to łatwiej – tłumaczy
Żytko.

O zwycięstwie krakowian
zadecydowały akcje wprowa-
dzonychdogrywprzerwiede-
biutantówEdgaraBernhardta,
który asystował przy obu go-
lach i Łukasza Zejdlera, który
zdobył bramkę na 2:0.
Żytko tak ocenia grę obu

debiutantów: – Trzeba ich po-
chwalić. Świetnie weszli
nadrugąpołowę,wypracowa-
li bramki, więc chwała im
za to. Myślę jednak, że całą
drużynę trzeba docenić za tę
cierpliwość i grę. Nie jest to

jeszcze optymalnadyspozycja,
bo trzeba przyznać: obserwo-
waliścienaswsparingach i ża-
den rywal nie murował w je-
denastu, a i nasza gra była też
trochę inna. Musimy się prze-
stawić.
W sobotnim meczu ze

StomilemOlsztynbędziemógł
jużwystąpićMarcinBudziński,
którego zabrakło w dwóch
pierwszych kolejkach ze
względu na karę jeszcze z po-
przedniego sezonu.
–Wszyscyznają„Budzika”.

To bardzodobrypiłkarz, z „ja-
jem”, potrafi zagrać w sytua-
cji jedenna jeden.Nie jest jed-
nak powiedziane, że zagra al-
bo, że „załapie” się do kadry
meczowej.Marcin teraz będzie
musiał przekonać trenera.
W Cracovii skończyły się cza-
sy, kiedy ktoś cośmiał za dar-
mo, bo ładnie wyglądał – pod-
kreśla Żytko.
Spotkanie ze Stomilem bę-

dzie dla Cracovii pierwszym
wtymsezonienawłasnymsta-
dionie. – Ale już zOkocimskim
czuliśmy się tak jak u siebie.
Liczymy na to, że kibice licz-
nie przyjdą i będą naszym
dwunastym i nawet trzyna-
stym zawodnikiem! – kończy
stoper „Pasów”.

MACIEJKMITA

Grać konsekwentnie
PIŁKANOŻNA.RywalCracovii bronił się całą jedenastką na swojej połowie

MateuszŻytkouspokajakibiców, żepodania tonie sztukadla sztuki
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Niewiadoma chce obronić tytuł królowej gór

–WygrałaPaniprestiżowy
wyścigwWałbrzychu,poko-
nującseniorki!
– To był mój trzeci start

w tej imprezie. Przed rokiem
zaliczyłam kraksę w kryte-
riumistraciłamcennyczas.Te-
raz powiodłomi się lepiej.
–Panimocnąstroną jest jazda
pogórach, trasawięcchyba
bardzoPanipasowała?
– Tak, najbardziej lubię se-

lektywne trasy,mnóstwopod-

jazdów, wtedymogę dać zsie-
bie wszystko. To mój ostatni
rokwkategorii juniorek,więc
chciałam to jakoś zaakcento-
wać. Wydaje mi się, że po raz
pierwszy juniorkawygrała tak
trudnywyścig.
–AwygrywałaPani jużzestar-
szymizawodniczkami?
– Zdarzało mi się to naPu-

charach Polski. Teraz starsze
koleżankibyłybardzozdziwio-
ne, zwłaszcza moją ucieczką,
która zadecydowała o końco-
wej klasyfikacji. Zaryzykowa-
łam, chyba mnie zlekceważo-
no iudałomi się. Samamyśla-

łam, żeataknastąpił zawcześ-
nie, na trzeciej z ośmiu rund,
ale pogoń mnie nie doszła.
Podkreślę, że niemam żadnej
koleżanki klubowej i muszę
walczyć z koalicją rywalek
wpojedynkę. Bałam się więc,
że nie podołam na ostatnim
etapie, kiedy przyszło bronić
przewagi, ale udało mi się
utrzymać 5-sekundowy zapas
nadPauliną Brzeźną.
– Todobryprognostyk
przedgórskimimistrzostwa-
miPolski.
– Pechowo upadłam pod-

czasmistrzostwEuropy,mam

nadzieję, że losmi towynagro-
dzi. Z pewnością podczas mi-
strzostwwBorowicachpowal-
czę opodium, jestemaktualną
mistrzynią Polski. Nie wiem,
czy będzie to trudniejszy dla
mnie wyścig od tego wałbrzy-
skiego, wszystko zależy
od tempa.
–A potemjużmistrzostwa
świata!
– Tak, znowu w Holandii,

ale na innej trasie – bardziej
wymagającej, a takie lubię.
Składkadrysięzmieni, alemo-
gę być pewnawystępu.
Rozmawiał JACEKŻUKOWSKI

ROZMOWA zKATARZYNĄ
NIEWIADOMĄ,kolarkąKrakusa
Swoszowice.

KALENDARZYKPIŁKARSKI

KlasaokręgowaKraków,gru-
pa I:BronowiankaKraków – IKS
Olkusz (s. 12), Grębałowianka
– Spójnia Osiek (s. 15),Wieczy-
sta Kraków – Jura Łobzów (s.
17), Podgórze Kraków –
PrzemszaKlucze (s. 17),
Clepardia – Garbarnia II Kraków
(s. 17), Słomniczanka
– Piliczanka Pilica (s. 17),
Proszowianka
– Akademia Piłkarska 2011
Zabierzów (n. 17), Zelków
– Zieleńczanka (n. 17).
Klasa okręgowaKraków, gru-
pa II:Gościbia Sułkowice – Roki-
ta Kornatka (s. 11), Piast
Wołowice – Tramwaj Kraków
s. 17), Pozowianka –Hejnał
Krzyszkowice (s. 17), Raba

Dobczyce – Pogoń Skotniki
(s. 17), Skawinka – Złomex
Branice (s. 18),Wiślanka Grabie
– Jordan Zakliczyn (n. 13.30),
Pcimianka – Śledziejowice (n.
17), OrzełMyślenice –Wiślanie
Jaśkowice (n. 17).
KlasaAKraków,grupa I:
Michałowianka–Sokół
Kocmyrzów (s. 17, stadionHutni-
ka), JuveniaPrandocin–
Bibiczanka (s. 17), TSWęgrzce
–PartyzantDojazdów (s. 17),Nie-
dźwiedź–Skała (n. 16), Spartak
Charsznica–Orzeł Iwanowice (n.
17), SpartakWielkanoc-Gołcza
–StrażakGoszcza (n. 17);grupa
II:Nadwiślan–Dąbski (s. 11),Dra-
gonSzczyglice–Bieżanowianka
(s. 15.30), IskraRadwanowice

–Niegoszowianka (s. 16), Proko-
cim–WandaNowaHuta (s. 17),
BłękitniModlnica–Zwierzyniecki
(n. 15),PłomieńJerzmanowice–
SportowiecModlniczka (n. 17),
Wawel–Bratniak (n. 17);grupa
III: IskraKrzęcin–LotBalice (s.
17), VictoriaKraków–Libertów
(s. 17), PłomieńKostrze
–Gajowianka (s. 17),Armatura
–Kaszowianka (s. 17),Wisła
Jeziorzany–Radziszowianka (n.
17),BorkowiankaBorekSzlache-
cki –TęczaPiekary (n. 17),
CedronkaWolaRadziszowska
–Liszczanka (n. 17);grupa IV
Wieliczka: StartBrzezie–Pił-
karzPodłęże (n. 16),Wiarusy
Igołomia–Czarnochowice (n. 17),
ZrywSzarów–WilgaGolkowice

(n. 17),WolniKłaj –BatoryWola
Batorska (n. 17),Węgrzcanka
WęgrzceWielkie–Gdovia (n.
17.30), TęczaSłomiróg– Iskra
Zakrzów (n. 17.30),StrażakKoko-
tów–NadwiślankaNowe
Brzesko (n. 17.30);grupaV
Myślenice:TempoRzeszotary
–PasternikOchojno (s. 17),Rud-
nik–Dziecanovia (s. 17), Sęp
Droginia–ClaviaŚwiątnikiGórne
(s. 18),WrzosyOsieczany– Iskra
Głogoczów (s. 17),Wróblowianka
–SkalnikTrzemeśnia (n. 11),Mogi-
lany–KrakusSwoszowice
(n. 17),CyrhlaKrzczonów–Wi-
cherStróża (n. 17), Zielonka
GamarWrząsowice–Topór
Tenczyn (n. 17).

(PAN)

JEŹDZIECTWO.Emocje
wMichałowicach.Nahipodro-
miewMichałowicach odbyły
się zawodyogólnopolskie
wskokachprzezprzeszkody.
WGrandPrixwygrałMichał
Ziębicki zKJKSzary
Michałowice.Podczaszawo-
dówrozegranychzostałoaż15
konkursów.Wfinalemałej
rundy135cm2.miejscezajęła

zawodniczkagospodarzyMał-
gorzataKrzeczowskanakoniu
„Wontendra”, natomiast 4. by-
łaMałgorzataĆwikło.Wfinale
dużej rundy,wktórymprzesz-
kodysięgały150 cm,wygrał
MichałZiębickinakoniu
„HeartbreakerV”, czwartaby-
ła Anna Szary-Ziębicka
na „Zeno S”.

(PAN)


