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P I!K A  N O"N A .  W siedzibie
Tarnowskiego Okr!gowego
Zwi"zku Pi#ki No$nej odby#o si!
zebranie organizacyjne przed-
stawicieli klubów V ligi tarnow-
sko-nowos"deckiej, podczas
którego ustalono terminarz run-
dy jesiennej sezonu 2010/11.

W sezonie 2010/11 w V lidze
tarnowsko-nowos!deckiej obok
dru"yn, które rywalizowa#y w tej
klasie rozgrywkowej w poprzed-
nim sezonie zagraj! tak"e: dwaj
spadkowicze z IV ligi ma#opol-
skiej Olimpia Wojnicz i Tuchovia
Tuchów oraz cztery beniaminki
Iskra Tarnów, Piast Czchów (z
okr$gu tarnowskiego), Tymbark
i Watra Bia#ka Tatrza%ska (z
okr$gu nowos!deckiego). Tego-
roczne rozgrywki V ligi tarnow-
sko-nowos!deckiej rozpoczn!
si$ w weekend 14/15 sierpnia,
natomiast zako%czenie rundy
jesiennej zaplanowane jest na
11 listopada. Spotkania rozgry-
wane b$d! tylko w weekendy,
a jednym wyj!tkiem jest &roda
18 sierpnia.

Oto terminarz pierwszych
dwóch kolejek - 14/15 sierpnia:
Helena Nowy S!cz – Orze# D$-
bno (s. 17), Iskra Tarnów – Wat-
ra Bia#ka Tatrza%ska (s. 17.30),
Nowa Jastrz!bka – Tymbark
(n. 11), Olimpia Wojnicz – Ter-

malica Bruk-Bet II Nieciecza
(n. 17), Barciczanka Barcice –
Polan 'abno (n. 17), Tuchovia
Tuchów – Grybovia Grybów (n.
17), (oso& (ososina Dolna –
Piast Czchów (n. 17.30), Skalnik
Kamionka Wielka – Olimpia Pi-
sarzowa (n. 18). 18 sierpnia:
Olimpia W. – Grybovia, Skalnik
– Tuchovia, Piast – Olimpia P.,
Orze# – (oso&, Iskra – Helena,
Tymbark – Watra, Nowa
Jastrz!bka – Polan, Termalica
Bruk-Bet II – Barciczanka
(wszystkie mecze o godz. 18).

Ze wzgl$du na reorganizacj$
rozgrywek w sezonie 2011/12
polegaj!cej na likwidacji V ligi
tarnowsko-nowos!deckiej
i utworzenie dwóch grup IV ligi,
po zako%czeniu tegorocznego
sezonu awans do IV ligi na pew-
no wywalcz! zespo#y, które
zajm! miejsca 1-5, a by) mo"e
tak"e i te, które uplasuj! si$ na
miejscach 6-8 (w zale"no&ci od
ilo&ci spadków z III ligi). Do klas
okr$gowych zdegradowane zo-
stanie minimum osiem dru"yn
(z miejsc 9-16), wi$ksza ilo&)
spadków uzale"niona b$dzie od
ilo&ci dru"yn, które awansuj!
do IV ligi. Tak naprawd$ z V
ligi nikt jednak nie spadnie,
gdy" po reorganizacji klasy
okr$gowe b$d! V lig!, tyle "e
na szczeblu okr$gu. (PIET)

P I!K A  N O"N A .  Na dzisiaj
wyznaczony by# termin meczu
rundy przedwst!pnej o Puchar
Polski na szczeblu centralnym,
w którym zespó# Termaliki Bruk-
Betu Nieciecza mia# zmierzy% si!
na wyje&dzie z Kolejarzem Stró$e.
Mecz nie dojdzie jednak do skutku.

Spotkanie w Stró"ach nie odb$-
dzie si$ jednak w planowanym
terminie, gdy" stadion Kolejarza
nadal jest w remoncie. Wydzia#
Gier Polskiego Zwi!zku Pi#ki
No"nej wyznaczy# nowy termin
meczu na sobot$, 24 lipca lecz
i ten termin prawdopodobnie nie
b$dzie aktualny, gdy" jak
twierdz! dzia#acze ze Stró" ro-
zegranie meczu w tym tygodniu
jest niemo"liwe.    

Tymczasem nowym zawod-
nikiem Termaliki Bruk-Betu Nie-
ciecza zosta# 28-letni napastnik
(ukasz Cichos, który w poprzed-

nim sezonie wyst$powa# w ze-
spo#ach Korony Kielce i Znicza
Pruszków. – Mam nadziej!, "e
pi#karz ten sprawdzi si! w naszej
dru"ynie. W meczu kontrolnym
z Sandecj$ nie tylko strzeli# bram-
k!, ale te" pokaza# si! z bardzo
dobrej strony. Podobnie jest na
treningach, podczas których pre-
zentuje si! bardzo dobrze. Przed
wyst!pami w Koronie i Zniczu,
graj$c w zespole Tura Turek, by#
królem strzelców trzeciej ligi.
Ca#y czas szukamy tak"e bram-
karza, chcemy mie% trzeciego gra-
cza na tej pozycji – stwierdzi#
trener Termaliki Bruk-Betu Mar-
cin Ja#ocha. 

Mecz Okocimskiego Brzesko,
który w rundzie przedwst$pnej
Pucharu Polski na szczeblu cen-
tralnym zmierzy si$ na wyje*dzie
ze Startem Otwock zosta#
prze#o"ony na sobot$ 24 lipca.

(PIET) 

Cichos w Niecieczy

W miniony weekend we w#oskim
Arco odby#a si$ 24 edycja naj-
wi$kszej na &wiecie imprezy
wspinaczkowej, pod nazw! Rock
Master. W zawodach wystarto-
wa#a sze&cioosobowa reprezen-
tacja naszego kraju, w której
znalaz#a si$ czwórka tarnowian.
Najbli"ej miejsca medalowego
by#a Edyta Ropek, która w kon-
kurencji wspinania na czas upla-
sowa#a si$ tu" za podium.

Zmagania na 15–metrowej
&cianie s#u"!cej do bicia rekordu
&wiata rozpocz$#y si$ w Arko
bardzo pomy&lnie dla tarnowian-
ki, która w eliminacjach uzyska#a
szósty rezultat. W 1/8 fina#u za-
wodniczka Alpinus Azoty Tar-
nów Team wygra#a ze swoj! ro-
daczk! Monik! Prokopiuk ze
Skarpy Lublin o 0,73 sekundy,
natomiast w biegach )wier)fi-
na#owych po równie zaci$tej wal-
ce wygra#a z triumfatork! dwóch
tegorocznych edycji P+ z Trento
i Moskwy, Rosjank! Juli! Lewo-
czkin! o zaledwie 0,14 sekundy.
W walce o fina# Edyta zmierzy#a
si$ z Chink! Cuilian He, lecz nie-
stety zaraz po starcie po&lizgn$#a
si$ na stopniu i pó*niej nie zdo#a#a
ju" odrobi) strat do Azjatki. Pech
przytrafi# si$ Polce tak"e w walce
o br!zowy medal, w której ry-

walizowa#a z reprezentantk! We-
nezueli Luceli! Blanco. Po swoim
b#$dzie Edyta Ropek nie zdo#a#a
dogoni) Wenezuelki na trasie
i ostatecznie musia#a zadowoli)
si$ tak nielubian! przez spor-
towców czwart! pozycj!. - Nie-
stety nie uda#o si! powtórzy%
sukcesu z ubieg#ego roku. Nato-
miast jestem zadowolona

z osi$gni!tego wyniku, zw#aszcza,
"e w tym tygodniu dwukrotnie
uda#o mi si! awansowa% do
&cis#ego fina#u – skomentowa#
swój indywidualny wyst$p
w Arko Edyta Ropek. Triumfa-
tork! „czasówki” Rock Master
zosta#a wspomniana Chinka Cui-
lian He, wyprzedzaj!c na podium
Rosjank$ Olg$ Morozkin! i We-
nezuelk$ Luceli$ Blanco. Monika
Prokopiuk po przegranym poje-
dynku z Edyt! sklasyfikowana

zosta#a na 10 miejscu, natomiast
kolejna z Polek, Klaudia Buczek
z Tarnovii po dwóch falstartach
w 1/8 fina#u zosta#a zdyskwalifi-
kowana z dalszej rywalizacji
i ostatecznie zaj$#a 14 pozycj$.

W rywalizacji m$skiej najle-
piej z trójki reprezentantów Pol-
ski wypad# J$drzej Komosi%ski
z AZS PWSZ Tarnów, któremu
jako jedynemu uda#o si$ awan-
sowa) do fina#owej ósemki. W 1/8
fina#u Polak wyeliminowa# Ros-
janina Sergieja Sinitsyna, jednak
w biegu )wier)fina#owym o za-
ledwie 0,19 sekundy przegra#
z Chi%czykiem Ningiem Zhang
i to jego rywal cieszy# si$ z awan-
su do najlepszej czwórki, a Ko-
mosi%ski ostatecznie musia# za-
dowoli) si$ 7 lokat!. Pozostali
dwaj polscy zawodnicy co prawda
awansowa) do fina#owej „szes-
nastki”, ale swój udzia# w zawo-
dach zako%czyli ju" w pierwszej
rundzie rywalizacji pucharowej.
Dzi$ki uzyskanym czasom To-
masz Oleksy z Tarnovii zosta#
sklasyfikowany na 11 miejscu,
a (ukasz +wirk z SMG Lubin
zako%czy# zmagania na 14 miej-
scu. Zwyci$zc! okaza# si$ Czech
Libor Hroza, który wyprzedzi#
Rosjanina Stanis#awa Kokorina
i Chi%czyka Qixina Zhong. (JB)

Edyta Ropek tu! za podium
WSPINACZKA SPORTOWA. 24 edycja Rock Master

Zawodnicy Auto Moto Klub Tar-
nowskiego, tworz!cy zespó#
„Tarnów Racing Team”, pod-
trzymali swoj! dobr! dyspozy-
cj$ w tym sezonie i zdobyli ko-
lejne trofea podczas rozegra-
nych w ubieg#y weekend na tra-
sach wokó# Limanowej, VII i VIII
rundy Górskich Samochodo-
wych Mistrzostw Polski.

- Walka rozgrywa#a si! na
najd#u"szej i chyba najpi!kniej-
szej trasie wy&cigów górskich
w Polsce. Bardzo du"a
ilo&%ostrych zakr!tów, sprawia#a
kierowcom sporo problemów
oraz zmusza#a ich do wykazania
si! dobr$ technik$ jazdy. Mimo
s#onecznej i upalnej pogody, im-
preza przyci$gn!#a t#umy wi-
dzów, w&ród których nie zabrak#o
tak"e g#o&no dopinguj$cych ki-
biców z Tarnowa - opisuje me-

nad"er  „Tarnów Racing Team”
Zbigniew Kotarba.

W klasyfikacji generalnej
w&ród 69 startuj!cych  najwy"ej
z tarnowian podczas obydwu
rund uplasowa# si$ Piotr Ole-
ksyk (Renault Clio), zajmuj!c
odpowiednio 20. i 15. pozycj$.
Oleksyk jednocze&nie zwyci$"y#
w obydwu rundach w klasie sa-
mochodów historycznych HS/Z-
2000 i zaj!# dwukrotnie 2 miejsce
w ca#ej grupie HS/Z. W swojej
klasie HS/J-750 w obydwu run-
dach triumfowa# Waldemar Ja-
necki (Fiat 126), natomiast
w klasie HS/J-2500 zwyci$"a#
tak"e Marcin Kózka (BMW
325i), który zajmowa# jedno-
cze&nie 2. miejsca w ca#ej grupie
HS/J. Ponadto w klasie HS/J-
2000 Adam Garbacz (VW Golf)
zajmowa# 3. lokaty, a w klasie

samochodów turystycznych A-
2000 w VII rundzie Rados#aw
Pogan (Renault Clio) uplasowa#
si$ tak"e na najni"szym stopniu
podium. Z pe#nego  sk#adu
„Tarnów Racing Team” brako-
wa#o tym razem Krzysztofa
Steinhofa. – Krzysiek by# z nami
w Limanowej, jednak jest jesz-
cze obola#y po wypadku jaki
przydarzy# mu si! podczas
wcze&niejszej rundy w Sopocie.
Nasz zawodnik aktualnie po-
szukuje nowego samochodu,
którym móg#by startowa% w po-
zosta#ych rundach GSMP – wy-
ja&ni# Kotarba.

Po 8 z 18 rund tegorocznych
Górskich Samochodowych
Mistrzostw Polski najwy"ej
z zawodników AMK Tarnów
w klasyfikacji generalnej grupy
A jest zajmuj!cy 4. lokat$ Ra-

dos#aw Pogan, który jednocze&-
nie plasuje si$ na drugim miejs-
ce w klasyfikacji klasy A-2000.
W grupie samochodów histo-
rycznych w „generalce” naj-
wy"ej z tarnowskich kierowców
plasuj! si$: Marcin Kózka, któ-
ry jest 3. w grupie HS/J i Piotr
Oleksyk,  zajmuj!cy 4. pozycj$
w grupie HS/Z. Ponadto warto
zaznaczy), "e na prowadzeniu
w swoich klasach umocnili si$
Oleksyk, Janecki i Kózka.

„Tarnów Racing Team”
w Limanowej zwyci$"y# w Kla-
syfikacji Zespo#ów Sponsor-
skich, zarówno w VII, jak i VIII
rundzie rajdu. Dzi$ki temu
w klasyfikacji generalnej
GSMP „Tarnów Racing Team”
obj!# przodownictwo w ran-
kingu zespo#owym. (JB)

tarnow@dziennik.krakow.pl

Kolejne trofea „Tarnów
Racing Team”
SPORT SAMOCHODOWY. Górskie Samochodowe Mistrzostwa Polski

14 sierpnia start V ligi

Zawodnicy „Tarnów Racing Team” si!gn!li w Limanowej po kolejne trofea

Presti$owe zawody Rock
Master tarnowianka Edyta
Ropek zako'czy#a na
czwartej pozycji

15 metrów
tak" wysoko#$ mia%a #ciana do
wspinaczki podczas zawodó
we w%oskim Arko

"U"E L . Na Wyspach Brytyj-
skich dosz#o do trzech spotka'
$u$lowych z udzia#em  zawodni-
ka reprezentuj"cych w Polsce
dru$yn! Tauron Azoty Tarnów.

W rozgrywkach Sky Sports Elite
League drugiej z rz$du wyjaz-
dowej pora"ki  dozna# lideruj!cy
w tabeli zespó# Poole Pirates,
maj!cy w sk#adzie Du%czyka
Bjarne Pedersena. Tym razem
ekipa „Piratów” nie sprosta#a
dru"ynie Peterborough Panthers,
przegrywaj!c na torze rywala
44-49. Pedersen mimo przegranej
swojego zespo#u, zaliczy# udane
zawody, zdobywaj!c 9 punktów
(3,2,2,2,0).

Dziesi!te zwyci$stwo ligowe
w bie"!cym sezonie odnios#a
dru"yna Belle Vue Aces, któr!
reprezentuje kolejny zawodnik
tarnowskiego klubu - Du%czyk
Patrick Hougaard. Popularne
„Asy” na w#asnym torze poko-
na#y ekip$ The Lakeside Ham-
mers 47-37. Junior „Jaskó#ek”

obok swojego rodaka Hansa An-
dersena (10 pkt) by# najskutecz-
niejszym zawodnikiem gospo-
darzy, gromadz!c w czterech
startach 9 punktów (3,2,D,3).

Równocze&nie z rozgrywka-
mi ligowymi w Anglii, rozgry-
wane s! tam tak"e pucharowe
rozgrywki Elite League Knock-
Out Cup. W jednym z )wier)fi-
na#ów rywalem zespo#u Krzysz-
tofa Kasprzaka - Coventry Bees
by#a ekipa Wolverhampton Wol-
ves. W pierwszej potyczce obyd-
wu dru"yn rozegranej na torze
popularnych „Wilków”, trium-
fowali gospodarze 51-43. Wol-
verhampton do zwyci$stwa po-
prowadzili Adam Skórnicki
i Szwed Fredrik Lindgren (obaj
po 12 pkt), natomiast liderem
Coventry by# Kasprzak, który
wywalczy# 11 punktów i bonus
(1,1*,4!,3,2). Rewan"owe spotka-
nie obydwu zespo#ów odb$dzie
si$ 25 sierpnia na torze w Co-
ventry.

(JB)

„Jaskó"ki” w Elite League


