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O
baprezentowane dzisiaj rozdania pochodzą z cotygod-
niowego turnieju par rozgrywanegowKlubie Rotunda
przy ulicy Oleandryw każdą środę, początek godzina

17.00. Pierwsze jest autorstwemPiotra Stopy.

Po jednostronnej, nieinformacyjnej licytacji zawistowałem
królemkier iWitKlapperponiecelnej rozgrywce (3 razyatu???)
przegrał 4pik, poczymnieomieszkałmnie skrytykować: „Kto
wistuje zpustegomariasza?!?!”Popasywnymwiściewpika lub
karomógłbymsiępoddać...”.
Otóż łatwosprawdzić, żepopikowymlubkarowym, czterypi-

ki skurczybyki też idą, ale rozgrywkamusibyćwyjątkowo trafna.
Atutujemynajwyżejdwarazy i żebyniedopuścićdopodegra-

niakierów,wyrabiamy lewę treflową, grającdamę trefl dokróla
i asaorazmałe trefl dodziesiątki. Epowzięciunawaletamoże
kontynuowaćpika (najlepsze) lubzagraćwkaro (wtedypodkła-
damydziesiątkę). Podamiepikwyrzucamydwójkękaronadzie-
siątkę trefl i gramywaletakarododamy iasa.Poczymsiódemkę
karo,PRZEPUSZCZAJĄCdołożonąósemkę (lubdziewiątkę)ka-
ro!Wniemożeprzejąćkrólemkaro,więcEmusikontynuować
trzecimkarem,przebitymprzez rozgrywającego.Terazmały
kierdowaletaustawiEnawpustcekierowej.
Wdrugimrozdaniuzalicytowałem,grającwparzezMarkiem

Jaworskim(wstępne,wiosennebadaniagrzybniwpodkrakow-
skich lasachwypadłypozytywnie!) –kolejne firmoweczterypiki.

Licytacja:
S N

JanBlajda MarekJaworski
1pik 3kier
4pik pasy...

Wedługmnie trzykierbyło inwitemz fitempikowymwskła-
dzie zrównoważonym,wedługMarkabył tonaturalny inwit
z fitem, takczyowakzzalicytowaniemkońcówkipikowejnieby-
łoproblemu.Ale jakwidaćzzałączonegoobrazka, pooptymal-
nymatakudamątrefl, obronabierzepięć lew:dwie treflowe, dwie
karowe ikierową.Ataknastąpiłwkiera iEpowzięciu lewyasem
zagrałwkieradohipotetycznej przebitki. Powzięciu lewy
nadziesiątkękier, jużwitałemsię zgąską,widząc smakowite je-
denaście lew.Zagranieasapik sprowadziłomniebrutalnie znie-
banaziemię.Zagrałemteraz szybkoszóstkępik iWzapisał się
domojej drużyny, dokładającblotkę. Siódemkawdziadkuwzięła
lewę, poczymnakrólakierwyrzuciłemprzegrywającekaro.As
karobył ostatnią lewąobrony.Końcówkębezapelacyjnieobkła-
dałodołożeniewaletapik (!) –pozabiciudamąniemiałbymdoj-
ściadodobrychkierównastole i sprawiedliwości stałobysię za-
dość –przegrałbymbezdwóch.Milczenieprzeciwnikówwtym
rozdaniuniebyło złotem.Bezatakukierowegowygraćmożna
nawet szlemikakarowego, apięćkaro jest odgórne!

Dwa razy Rotunda

Cztery piki skurczybyki
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Przegranawdebiucie
KrakówFootballKings–Lowlanders
Białystok8:13 (0:13,0:0,0:0,8:0)
Punkty: Kozub6,Dybowicz2–M.Maksimo-
wicz6, Żukowski6, Zalewski 1.

Wswoimpierwszymmeczuse-
zonu I ligi (grupa wschodnia),
i w klubowej historii, Football
Kings przegrali z Lowlanders
Białystok. To była 2. kolejka,
wcześniejszespotkaniekrako-
wian zTytanamiLublin zosta-
ło przełożone na 29 czerwca.
Meczdwóch faworytów ligi,

rozgrywany na stadionie
Juvenii (około 500 widzów),
znakomicie rozpoczęli goście,
odskakującrywalom wIkwar-
cie. Już pierwszą ofensywną
serię zakończyli zdobyciem
przyłożenia (Michał Maksi-
mowicz).Wkrótce togospoda-
rzemieli piłkę, alebłąd ichroz-
grywającego Grzegorza Gof-
ronia okazał się bardzo kosz-
towny. Po jego zagraniu piłkę
przejął Tomasz Żukowski
i po 35-jardowym rajdzie po-
dwyższył prowadzenie (0:13).
Gospodarze jednak nie od-

puścili i dążyli do zmiany wy-
niku. Po przechwycie i rajdzie
DominikaJandyakcjaprzenio-
sła się tuż przed pole punkto-
we gości. Wydawało się, że
„Królowie”odrobiączęśćstrat,

lecz białostoczanie się jednak
obronili.
Po przerwie, od trzeciej

kwarty,wdrużyniezKrakowa
zmienił się rozgrywający
– na tę pozycję wszedł Michał
Dybowicz. Inicjatywędługo jed-
nakmieli przyjezdni,m.in.To-
masz Łobodziński powstrzy-
many został tylko jard
przed polem punktowym

Kings. Obie strony skutecznie
graływobronie, przeszkadza-
jąc rywalom. Dopiero w ostat-
niej minucie Kings zdobyli
pierwsze punkty – podanie
DybowiczazłapałPiotrKozub.
Na odmienienie losów spotka-
nia brakło już czasu.
– Na pierwszą połowę wyszli-
śmy zaspani. Dwa szybkie
przyłożenia ustawiły przebieg

meczu, ale naplusmożna zali-
czyć II połowę. Lepiej zagrała
wtedydefensywairozkręcił się
atak.Zabrakłonam pięciumi-
nut, a byćmożewygralibyśmy
to spotkanie – ocenił Tadeusz
Janczykowski zKings.
Kolejny mecz ligowy „Kró-

lowie”rozegrają11maja(sobo-
ta)–usiebiezMustangsPłock.

FUTBOLAMERYKAŃSKI.KrakówFootball Kings ulegliw I lidze Lowlanders

Kingssezonzaczęli odporażki, alepokazali się zdobrej strony
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Krakowianie nie powstrzymali Avii

AGH100RKAZSKraków–AviaŚwidnik
1:3(21:25,23:25,25:22,21:25)
Stanrywalizacjiplay-off(do3zwycięstw):
0:3, Avia zostałamistrzemgrupy.
AGH100RK:Kosiek,Mucha,Munik,Marusz-
czyk, Łaba, Dzierwa, Szymczak (libero), Luks
(libero) oraz Kowalski, Grot, Błoński.
Avia: Milewski, Guz, Zalewski, Pawłowski,
Szaniawski, Baranowski,Majcherek (libero)
oraz Kołodziejczyk, Studziński.

Wpięciuspotkaniach tychdru-
żyn w tym sezonie Avia zaw-
szebyłagórą.Cowięcej, zespół
ten rozgrywki zakończył bez
porażki.
Sobotni mecz był bardzo

wyrównany. W I secie prowa-
dzeniezmieniało siękilkakrot-
nie. Gospodarze prowadzili
19:18, ale końcówka należała
dogości.Dozwycięstwapopro-
wadził ichMichałBaranowski,
kluczowe były jego dwa kolej-
ne asy.
W drugiej odsłonie krako-

wianie prowadzili 20:17,
świdniczanie zdobyli jednak

pięć kolejnych punktów.
Wkrótce był remis 23:23, ale
zepsuta zagrywka miejsco-
wych i skutecznagości zakoń-
czyły partię.
Końcówkęnaswojąkorzyść

krakowianom udało się roz-
strzygnąćw III secie (od stanu
21:21 przyjezdni zdobyli tylko
punkt).Wnastępnej części te-
go już jednak nie powtórzyli.
Pięciopunktową stratę udało
im się wprawdzie zmniejszyć
do 1 „oczka”, ale nawięcej ry-
wale im nie pozwolili i wygra-
li spotkanie.

IILIGASIATKARZY.Ekipa
AGH100RKAZSporaz trzeci
przegraławfinaleplay-offgru-
py IVzAvią i zajęła2.miejsce.
Obiedrużynyzagrająwpółfina-
łowymturniejuoawansdo I ligi.

(ART)

(ART)

Dalin jeszczewalczy o utrzymanie

Play-out
DalinMyślenice–SiarkaTarnobrzeg 3:1
(25:19, 23:25,25:23,25:20)oraz3:1(25:16,
18:25,25:19,30:28).Stanrywalizacji(gra
siędotrzechzwycięstw): 2:2.
Dalin: Szlachetka, GablankowskaM.
Szewczyk, Iszczuk, Prośniak, Filipek,
Woźniczka –Mleczek (libero) oraz Kłosińska.

Pierwszy set pierwszego spot-
kaniabardzodobrywwykona-
niumiejscowych. Podopieczne
trenera Jerzego Bicza zasko-

czyłyswojerywalkibardzozde-
cydowaną postawą.
–Graliśmywszystkocochcie-
liśmy, dawno nam tak dobrze
nie szło – podsumował pierw-
szego seta myślenicki szkole-
niowiec,byzachwilęganićswo-
je siatkarki zaprzegranego se-
ta numer dwa.
Potemjednakpowróciłado-

bradyspozycjamyśleniczanek
i przyjezdnemusiały pogodzić
się z przegraną.
Wdrugim,niedzielnymme-

czuobowiązywałdokładnie ta-
ki sam scenariusz, jak w sobo-
tę. Drużyny wyszły na parkiet
w niezmienionych w stosunku
do pierwszego spotkania skła-

dach, identycznabyłatakżeko-
lejność wygrywanych przez
obie drużyny setów. W pierw-
szym Dalin bardzo mocno za-
akcentował swoją wyższość,
grając perfekcyjną siatkówkę.
Wdrugimsecieprzyszładekon-
centracja, zwłaszczawprzyję-
ciu izrobił sięremis.Naszczęś-
cie w dwóch ostatnich odsło-
nachmiejscoweskoncentrowa-
łysię iniedałyszansrywalkom.
– Jestem odrobinę zaskoczony
postawą swoich zawodniczek,
oczywiście in plus, w rundzie
zasadniczejwyższośćSiarkinie
podlegała bowiem dyskusji
–podsumowałmeczJerzyBicz.

II LIGASIATKAREK.Trwa
rywalizacjaoutrzymanie.
Myśleniczankiodrobiłydystans,
aledecydującymeczodbędzie
sięwTarnobrzegu.

(PAN)

Ciężko było
grać zWilgą

W kategorii żaków (rocznik
2004) wygrała Wilga Kraków,
wśród żaków z rocznika 2005
reprezentacja Krakowa,
awrywalizacji skrzatów(2006-
2007) Garbarnia Kraków.
O wygranej Wilgi decydo-

wała mała tabela, ponieważ
ona, jak również Orbita Bu-
kowno i Wawel Kraków zgro-
madziły po 9 pkt.Wilgamiała
zawodników nieco starszych,
bowiem z rocznika 2003 oraz
2002, dlatego teżnależą siępo-
chwały piłkarzom Wawelu
iOrbity zawalkę ze starszymi
zawodnikami.
Wbezpośrednichmeczach

Orbitawygrała zWilgą 3:2, ale
przegrała 0:1 zWawelem, któ-
ry uległ Wildze 1:2. Najlep-
szym zawodnikiem turnieju
został wybrany Tomasz
Tychoniakobchodzącyw tym
dniu swoje 8. urodziny. Pucha-
ry żakom wręczał kapitan
obecnego mistrza Polski dru-
żyny hokejowej Cracovii Da-
niel Laszkiewicz oraz dyrek-
tor SP34MałgorzataOniszko.
WśródskrzatówGarbarnia

wygrała wszystkiemecze, po-
dobnie jak reprezentacjaKra-
kowa, w której wystąpili za-
wodnicyzarównoWawelu, jak
i Garbarni.

PIŁKANOŻNA.Rozegrano
kolejny turniej z cykluCracovia
PasyCup, który tymrazemod-
był sięnaorlikuprzySzkole
Podstawowej 34.

(ŻUK)

WYDARZENIE

Potrzebni
wProkocimiu
Bardzouroczyście świętowa-
no rokdziałalności ośrodka
Com-ComZonewProkocimiu.
Wpowstałymw2012 roku
obiekcie odbywają się zajęcia
pływackie i fitness, z których

skorzystałokilka tysięcyosób.
StowarzyszenieSiemachapro-
wadzącepodobneośrodki
wNowejHucie,Miechowie
iTarnowie jest najbardziej za-
dowolone z faktu, że z obiektu
korzysta zarównomłodzież,
jak i dorośli. Dyrektor
SiemachyMaciejMalski odz-
naczonyzostałmedalem
DzielnicyXII. (PAN)


