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Tomasz W!odek i Atur
Kosarzycki zwyci"#yli w tego-
rocznej edycji Otwartych Mi-
strzostw Tarnowa w siatkówce
pla#owej. W trzecim, ostatnim
turnieju, zaj"li wprawdzie dru-
gie miejsce za par$: Janusz Ba-
sta – Damian Knaga, ale zdo-
byte wcze%niej punkty wystar-
czy!y im do ko&cowego
sukcesu. Na trzecim miejscu
uplasowali si" Mateusz Muniga
– Krzysztof Surman.

Pierwszy turniej rozegrany
w Ostrowie nad Dunajcem za-
ko&czy! si" wygran$ Piotra
Cholewy i Grzegorza Truchana.
W fina!owym pojedynku poko-
nali par": Damian Knaga – Wik-

tor Darek 21:18. Wmeczu o trze-
cie miejsce duet Marcin Basta –
– Kamil Dydo pokona! Krzysz-
tofa Surmana i Mateusza
Munig".

Drugi turniej zako&czy! si"
sukcesem pary: Tomasz
W!odek – Artur Kosarzycki.
Tym razem nie mieli sobie rów-
nych. Wygrali zdecydowanie
w eliminacjach, a w finale poko-
nali ubieg!orocznych mistrzów
Tarnowa Mateusza Munig"
i Krzysztofa Surmana. Na trze-
cim miejscu uko&czyli rywali-
zacj" Dawid G"bala i Jacek 'ata.
Na szóstym miejscu uplasowa!y
si" jedyne w tym turnieju panie:
Paulina Jachym i Ewa Stolarz–

zawodniczki graj$ce na drugo-
ligowych parkietach w zespole
PWSZ Jedynki Tarnów.
Ko!cowa klasyfikacja
mistrzostw:
1. Tomasz W!odek – Artur Ko-
sarzycki – 46 pkt.; 2. Mateusz
Muniga – Krzysztof Surman –
45 pkt.; 3. Piotr Cholewa – Grze-
gorz Truchan – 33 pkt.; 4. Janusz
Basta – Kamil Dydo – 24 pkt.;
5. Damian Knaga – Wiktor Da-
rek – 20 pkt.; 6. Jacek 'ata – Da-
wid G"bala – 15 pkt.

W tegorocznych mistrzo-
stwach zorganizowanych przez
Tarnowskie TKKF rywalizacj"
toczy!y 22 pary. Najlepsi otrzy-
mali pami$tkowe puchary i me-

dale. Zwyci"skie pary: W!odek
– Kosarzycki i Muniga – Surma
oraz panie: Jachym – Stolarz re-
prezentowa( b"d$ Tarnów
w zaplanowanych 26.08 w Kra-
kowie Mistrzostwach Ma!opol-
ski. – Mistrzostwa Tarnowa zor-
ganizowane ju# dziewi$ty raz
nadal ciesz$ si" popularno%ci$.
Naszych reprezentantów czeka
walka o prymat w Ma!opolsce.
Mam nadziej", #e siatkarzom
uda si" powtórzy(, a by( mo#e
poprawi( nasze dotychczasowe
osi$gni"cie – wicemistrzowski
tytu! zdobyty przez par":
Muniga – Basta – powiedzia!
prezes TKKF Krzysztof Czy#.
(kier)

NIECIECZA. Pi!karze
Termaliki Bruk-Betu jeszcze
na dobre nie rozpocz"li sezonu,
aw ich szeregach ju# jest kandy-
dat na pechowca jesieni.

Dariusz Jarecki, 31-letni
obro&ca pierwszoligowca,
w spotkaniu pucharowym
z GKS-em Be!chatów dozna!
kontuzji !$kotki. – Tak na dobr$
spraw", to nie wiem, w którym
momencie spotkania przytrafi!
mi si" ten uraz. Wydaje mi si",
#e krzywo stan$!em i wtedy
wszystko si" zacz"!o. Nie tak
wyobra#a!em sobie pierwszy
mecz w tym sezonie przed
w!asn$ publiczno%ci$ oraz start
nowych rozgrywek. Zamiast
my%le( o kolejnych meczach,
musz" teraz skupi( si" na lecze-
niu – opowiada Jarecki.

Uraz mocno doskwiera!
obro&cy. – Dzie& po meczu ko-
lano mia!em usztywnione. Nie
mog!em nim rusza(, a co do-
piero chodzi(. )eby si" poru-
sza( musia!em skaka( na jednej
nodze – opowiada zawodnik.

K!opoty zdrowotne, z jakimi
teraz zmaga si" Jarecki, ozna-
czaj$ dla niego przynajmniej
trzy tygodnie przerwy.
A to oczywi%cie os!abienie dla
Termaliki Bruk-Betu Nieciecza.
Pierwszoligowiec w tym czasie
b"dzie musia! poradzi( sobie
bez swojego podstawowego de-
fensora, który równie# sporo
wnosi! do ofensywy. Cz"sto na-
le#a! do wyró#niaj$cych si" po-
staci zespo!u.

Teraz Jareckiemu nie pozo-
staje nic innego, jak tylko ogl$-
da( poczynania swoich kole-
gów z wysoko%ci trybun. To
do ko&ca mu nie odpowiada.
– Nigdy wcze%niej nie mia!em
#adnych k!opotów z kolanem.
Pierwszy raz mi si" zdarzy!o,
#eby tak d!ugo pauzowa(. Nie
wiem, jak uda mi si" znie%( tak

d!ugi czas bez treningów i me-
czów. Mam nadziej", #e szybko
wróc", by wspomóc kolegów
w pierwszoligowej walce –
twierdzi Jarecki.

Zawodnik ma nadziej", #e
po jego nieobecno%( zespó! po-
radzi sobie w rozgrywkach.
– Mamy wyrównany sk!ad. Li-
cz", #e to zaprocentuje i zespó!
zacznie zdobywa( punkty. Se-
zon dopiero si" rozpoczyna, ale
ju# po pierwszych spotkaniach
wida(, #e b"dzie interesuj$cy.
Szkoda #e ze wzgl"du na zawi-
rowania wokó! Ruchu Radzion-
ków nie mogli%my zagra( 4
sierpnia. Ciesz" si", #e jego
miejsce zaj"!a Polonia Bytom,
w której wyst"powa!em zanim
trafi!em doNiecieczy. Fajnie b"-
dzie z ni$ znowu zagra( – mówi
defensor.

Termalica Bruk-Bet w naj-
bli#szej kolejce pierwszej ligi,
w niedziel" (g. 17) zmierzy si"
w Jaworznie z GKS-em Tychy.
Tam swoje mecze rozgrywa be-
niaminek. Trener Kazimierz
Moskal zapowiada walk" o trzy
punkty. Przestrzega przed lek-
cewa#enie tyskiej dru#yny.
(anmi)

Pi!ka no"na

PechJareckiego

H
item przedostatniej
kolejki zasadniczej
rundy rozgrywek
#u#lowej ekstrakla-

sy b"dzie pojedynek aktualne-
go mistrza Polski Stelmetu-
Falubazu Zielona Góra,
z g!ównym kandydatem
do zdobycia korony w tym
sezonie – Azotami Tauronem
Tarnów. Kibiców czeka zatem
mocna przygrywka przed
zbli#aj$cymi si" rozgrywkami
play-off. Tylko katastrofa ode-
bra!aby Azotom fotel lidera
po rundzie zasadniczej.

Podopieczni trenera Marka
Cie%laka odrobili we wtorek li-
gowe zaleg!o%ci i na torze
pod Jasn$ Gór$ pokonali 50:40
zespó! cz"stochowskiego
W!ókniarza. Zainkasowali dwa
punkty i dodatkowy bonus
i umocnili si" na czele ligowej
tabeli. Azoty maj$ ju# cztery
punkty przewagi nad Fa-
lubazem i pi"( nad maj$cym
jednak zaleg!y mecz z W!ók-
niarzem zespo!em Stali Go-
rzów.

W Cz"stochowie wyborn$
form" kolejny raz potwierdzi!
Martin Vaculik – w czterech
startach zdoby! komplet punk-
tów. *wietnie punktowali Greg
Hancock i Maciej Janowski.
Po niezbyt udanym meczu
w Lesznie kolejny raz s!abiej
pojecha! Janusz Ko!odziej. Nie-
udany wyst"p zanotowa! tylko
Du&czyk Leon Madsen.

Wygrana w niedzielnym me-
czu z Falubazem w perspekty-
wie ostatniego pojedynku ze
Spart$ we Wroc!awiu, to ju#
pewne pierwsze miejsce, daj$ce
ogromny handicap przed faz$
play-off. Takiej szansy
tarnowianie nie chc$ i nie mog$
ju# wypu%ci( z r$k. Na w!asnym
torze #u#lowcy „Jaskó!ek ” jesz-

cze nie przegrali i s$ fawory-
tami. Minimalna cho(by wy-
grana, to w perspektywie tak#e
punkt bonusowy. Warto przy-
pomnie(, #e pierwsza potyczka
na torze w Zielonej Górze za-
ko&czy!a si" szcz"%liwym dla
gospodarzy remisem 45:45.
Miejscowi uratowali punkt
tylko „dzi"ki” pechowi Martina
Vaculika.

Pojedynek aktualnego i –
w co nie w$tpi$ tarnowscy ki-
bice – przysz!ego mistrza zapo-
wiada si" niezwykle pasjonu-
j$co.

Gwarancj$ wielkich emocji
b"d$ zapowiadaj$ce si" pasjo-
nuj$co pojedynki mistrz %wiata
Grega Hancocka z wicemi-
strzem Andreasem Jonssonem,
najskuteczniejszych aktualnie
w polskiej lidze juniorów:
Patryka Dudka (%rednia 2,076
pkt.) z Maciejem Janowskim

(%rednia 2,038). Na w!asnym
torze powinien odrodzi( si" Ja-
nusz Ko!odziej. Tarnowskim
kibicom zechce si" chyba przy-
pomnie( maj$cy w tym roku
s!abszy sezon, by!y zawodnik
„Jaskó!ek”, mistrz i reprezen-
tant Polski, je#d#$cy od lat
z polskim paszportem Norweg
Rune Holta.

Niedzielny pojedynek b"-
dzie mia! te# sporo podtekstów.
W ubieg!ym sezonie zielo-
nogórzan do mistrzowskiego
tytu!u poprowadzili m.in. tre-
ner Marek Cie%lak i Greg
Hancock. W sporcie, tak#e #u#-
lowym, nie ma jednak senty-
mentów. Je+dzi si" i zdobywa
punkty dla aktualnego praco-
dawcy. Takie pojedynki wywo-
!uj$ jednak dodatkow$ mobili-
zacj" „po obu stronach bary-
kady”. Spotkania Falubazu
z dru#yn$ „Jaskó!ek” zawsze

by!y dramatyczne i dostarcza!y
wielu emocji. Kibice pami"taj$
prze!o#ony z powodu opadów
deszczu mecz w Tarnowie.
W drugim terminie je#d#$cy
w krajowym sk!adzie
zielonogórzanie sprawili nie-
spodziewanie Unii t"gie lanie.

Dramatycznie by!o tak#e
przed meczem w roku 2006.
Wypadek samolotowy
pod Gór$ %w. Marcina mieli
wtedy liderzy „Jaskó!ek” – To-
masz Gollob i dzi% zawodnik
Falubazu – Rune Holta. Ten
drugi wyszed! z niego pot!u-
czony, Gollob musia! za% sp"-
dzi( kilka dni w tarnowskim
szpitalu.

Mecz kolejny raz w historii
zielonogórsko-tarnowskich
potyczek zosta! w ostatniej
chwili odwo!any. W nowym
terminie gór$ byli #u#lowcy
„Jaskó!ek”.

Mistrz i pretendent
poka"#naco ichsta$
b W niedziel! (g. 19.30) „Jaskó"ki” kontra Falubaz Zielona Góra

Roman Kiero!ski

Wpierwszymmeczuz zielonogórzanaminajlepiej pojecha!GregHancock.Amerykanin zdoby! 14pkt

%u"el
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Siatkówka pla"owa

W!odek i Kosarzycki wygrali mistrzostwa Tarnowa

Kalendarzyk kibica

Pi!ka no"na
II liga:
Unia Tarnów – Siarka
Tarnobrzeg (s. 17)

IV liga:
Tuchovia Tuchów —
Grybovia Grybów (s. 17).

Klasa okr&gowa:
D#brovia D#browa Tarnow-
ska — Ci!$kowianka (n. 17)
Dunajec Zakliczyn — Wis"a
Szczucin (n. 17), Ikar
Odporyszów — %migno
(n. 17)

A-klasa Tarnów:
Gromnik — Dunajec
Zbylitowska Góra (n. 14),
&adna — Zryw Wielka Wie'
(s. 17), Rzepiennik
Strzy$ewski — Zg"obice (s.
17), Tuchovia II — Jutrzen-
ka Wierzchos"awice (s. 11).
Rudka — Liwocz Szerzyny
(s. 17:30), Pogórze Ple'na
— LUKS Skrzyszów (n. 16),
Victoria Koszyce Ma"e —
Pogoria Pogórska Wola
(s. 17), Orze" Lisia Góra —
Olszynka O"piny (n. 16)

B-klasa, gr. V
Niwka — Metal Tarnów
(n. 17), D!bina &!towska —
Paw!zów (s. 17:30),
Bobrovia Bobry Bobrowniki
Ma"e — Pogo( Biadoliny
Rad"owskie (s. 17), B"!kitni
Tarnów — Radar &!towice
(s. 17:30), Bia"a — Rybitwa
Ostrów (s. 17:30),
Wi!ckovia – Tarnowiec
(n. 11). Pauzuje Olimpia II
Wojnicz.

Futsal:
1 Liga Letnia: Palarnia
Kawy Agifa – BROK Team
(g.17:30), Crvena Zvezda –
Westovia Okna Paw"owski
g.18:05), Piekarnia Krysty-
na – Lumaro Dar-Met
(g. 18:40), Kapro Azoty –
Sport Activ (g. 19:15),
Crazy Team – Sparta Team
(g.19:50), Panorama GSM –
Kocik Grabówka (g.20.25).
Wszystkie mecze we wto-
rek na boisku ze sztuczn#
nawierzchni# przy ul. Woj-
ska Polskiego 14.
(anmi)

DariuszaJareckiegoczekaj" trzy
tygodnie rekonwalescencji
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