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

Cichos w Niecieczy
P I Ł K A N O Ż N A . Na dzisiaj
wyznaczony był termin meczu
rundy przedwstępnej o Puchar
Polski na szczeblu centralnym,
w którym zespół Termaliki BrukBetu Nieciecza miał zmierzyć się
na wyjeździe z Kolejarzem Stróże.
Mecz nie dojdzie jednak do skutku.
Spotkanie w Stróżach nie odbędzie się jednak w planowanym
terminie, gdyż stadion Kolejarza
nadal jest w remoncie. Wydział
Gier Polskiego Związku Piłki
Nożnej wyznaczył nowy termin
meczu na sobotę, 24 lipca lecz
i ten termin prawdopodobnie nie
będzie aktualny, gdyż jak
twierdzą działacze ze Stróż rozegranie meczu w tym tygodniu
jest niemożliwe.
Tymczasem nowym zawodnikiem Termaliki Bruk-Betu Nieciecza został 28-letni napastnik
Łukasz Cichos, który w poprzed-

nim sezonie występował w zespołach Korony Kielce i Znicza
Pruszków. – Mam nadzieję, że
piłkarz ten sprawdzi się w naszej
drużynie. W meczu kontrolnym
z Sandecją nie tylko strzelił bramkę, ale też pokazał się z bardzo
dobrej strony. Podobnie jest na
treningach, podczas których prezentuje się bardzo dobrze. Przed
występami w Koronie i Zniczu,
grając w zespole Tura Turek, był
królem strzelców trzeciej ligi.
Cały czas szukamy także bramkarza, chcemy mieć trzeciego gracza na tej pozycji – stwierdził
trener Termaliki Bruk-Betu Marcin Jałocha.
Mecz Okocimskiego Brzesko,
który w rundzie przedwstępnej
Pucharu Polski na szczeblu centralnym zmierzy się na wyjeździe
ze Startem Otwock został
przełożony na sobotę 24 lipca.
(PIET)

14 sierpnia start V ligi
Zawodnicy „Tarnów Racing Team” sięgnęli w Limanowej po kolejne trofea
Zawodnicy Auto Moto Klub Tarnowskiego, tworzący zespół
„Tarnów Racing Team”, podtrzymali swoją dobrą dyspozycję w tym sezonie i zdobyli kolejne trofea podczas rozegranych w ubiegły weekend na trasach wokół Limanowej, VII i VIII
rundy Górskich Samochodowych Mistrzostw Polski.
- Walka rozgrywała się na
najdłuższej i chyba najpiękniejszej trasie wyścigów górskich
w Polsce. Bardzo duża
ilość ostrych zakrętów, sprawiała
kierowcom sporo problemów
oraz zmuszała ich do wykazania
się dobrą techniką jazdy. Mimo
słonecznej i upalnej pogody, impreza przyciągnęła tłumy widzów, wśród których nie zabrakło
także głośno dopingujących kibiców z Tarnowa - opisuje me-

nadżer „Tarnów Racing Team”
Zbigniew Kotarba.
W klasyfikacji generalnej
wśród 69 startujących najwyżej
z tarnowian podczas obydwu
rund uplasował się Piotr Oleksyk (Renault Clio), zajmując
odpowiednio 20. i 15. pozycję.
Oleksyk jednocześnie zwyciężył
w obydwu rundach w klasie samochodów historycznych HS/Z2000 i zajął dwukrotnie 2 miejsce
w całej grupie HS/Z. W swojej
klasie HS/J-750 w obydwu rundach triumfował Waldemar Janecki (Fiat 126), natomiast
w klasie HS/J-2500 zwyciężał
także Marcin Kózka (BMW
325i), który zajmował jednocześnie 2. miejsca w całej grupie
HS/J. Ponadto w klasie HS/J2000 Adam Garbacz (VW Golf)
zajmował 3. lokaty, a w klasie

samochodów turystycznych A2000 w VII rundzie Radosław
Pogan (Renault Clio) uplasował
się także na najniższym stopniu
podium. Z pełnego składu
„Tarnów Racing Team” brakowało tym razem Krzysztofa
Steinhofa. – Krzysiek był z nami
w Limanowej, jednak jest jeszcze obolały po wypadku jaki
przydarzył mu się podczas
wcześniejszej rundy w Sopocie.
Nasz zawodnik aktualnie poszukuje nowego samochodu,
którym mógłby startować w pozostałych rundach GSMP – wyjaśnił Kotarba.
Po 8 z 18 rund tegorocznych
Górskich Samochodowych
Mistrzostw Polski najwyżej
z zawodników AMK Tarnów
w klasyfikacji generalnej grupy
A jest zajmujący 4. lokatę Ra-

dosław Pogan, który jednocześnie plasuje się na drugim miejsce w klasyfikacji klasy A-2000.
W grupie samochodów historycznych w „generalce” najwyżej z tarnowskich kierowców
plasują się: Marcin Kózka, który jest 3. w grupie HS/J i Piotr
Oleksyk, zajmujący 4. pozycję
w grupie HS/Z. Ponadto warto
zaznaczyć, że na prowadzeniu
w swoich klasach umocnili się
Oleksyk, Janecki i Kózka.
„Tarnów Racing Team”
w Limanowej zwyciężył w Klasyfikacji Zespołów Sponsorskich, zarówno w VII, jak i VIII
rundzie rajdu. Dzięki temu
w klasyfikacji generalnej
GSMP „Tarnów Racing Team”
objął przodownictwo w ran(JB)
kingu zespołowym.
tarnow@dziennik.krakow.pl

Edyta Ropek tuż za podium
WSPINACZKA SPORTOWA. 24 edycja Rock Master
W miniony weekend we włoskim
Arco odbyła się 24 edycja największej na świecie imprezy
wspinaczkowej, pod nazwą Rock
Master. W zawodach wystartowała sześcioosobowa reprezentacja naszego kraju, w której
znalazła się czwórka tarnowian.
Najbliżej miejsca medalowego
była Edyta Ropek, która w konkurencji wspinania na czas uplasowała się tuż za podium.
Zmagania na 15–metrowej
ścianie służącej do bicia rekordu
świata rozpoczęły się w Arko
bardzo pomyślnie dla tarnowianki, która w eliminacjach uzyskała
szósty rezultat. W 1/8 finału zawodniczka Alpinus Azoty Tarnów Team wygrała ze swoją rodaczką Moniką Prokopiuk ze
Skarpy Lublin o 0,73 sekundy,
natomiast w biegach ćwierćfinałowych po równie zaciętej walce wygrała z triumfatorką dwóch
tegorocznych edycji PŚ z Trento
i Moskwy, Rosjanką Julią Lewoczkiną o zaledwie 0,14 sekundy.
W walce o finał Edyta zmierzyła
się z Chinką Cuilian He, lecz niestety zaraz po starcie poślizgnęła
się na stopniu i później nie zdołała
już odrobić strat do Azjatki. Pech
przytrafił się Polce także w walce
o brązowy medal, w której ry-

walizowała z reprezentantką Wenezueli Lucelią Blanco. Po swoim
błędzie Edyta Ropek nie zdołała
dogonić Wenezuelki na trasie
i ostatecznie musiała zadowolić
się tak nielubianą przez sportowców czwartą pozycją. - Niestety nie udało się powtórzyć
sukcesu z ubiegłego roku. Natomiast jestem zadowolona

15

metrów

taką wysokość miała ściana do
wspinaczki podczas zawodó
we włoskim Arko
z osiągniętego wyniku, zwłaszcza,
że w tym tygodniu dwukrotnie
udało mi się awansować do
ścisłego finału – skomentował
swój indywidualny występ
w Arko Edyta Ropek. Triumfatorką „czasówki” Rock Master
została wspomniana Chinka Cuilian He, wyprzedzając na podium
Rosjankę Olgę Morozkiną i Wenezuelkę Lucelię Blanco. Monika
Prokopiuk po przegranym pojedynku z Edytą sklasyfikowana

Prestiżowe zawody Rock
Master tarnowianka Edyta
Ropek zakończyła na
czwartej pozycji

została na 10 miejscu, natomiast
kolejna z Polek, Klaudia Buczek
z Tarnovii po dwóch falstartach
w 1/8 finału została zdyskwalifikowana z dalszej rywalizacji
i ostatecznie zajęła 14 pozycję.
W rywalizacji męskiej najlepiej z trójki reprezentantów Polski wypadł Jędrzej Komosiński
z AZS PWSZ Tarnów, któremu
jako jedynemu udało się awansować do finałowej ósemki. W 1/8
finału Polak wyeliminował Rosjanina Sergieja Sinitsyna, jednak
w biegu ćwierćfinałowym o zaledwie 0,19 sekundy przegrał
z Chińczykiem Ningiem Zhang
i to jego rywal cieszył się z awansu do najlepszej czwórki, a Komosiński ostatecznie musiał zadowolić się 7 lokatą. Pozostali
dwaj polscy zawodnicy co prawda
awansować do finałowej „szesnastki”, ale swój udział w zawodach zakończyli już w pierwszej
rundzie rywalizacji pucharowej.
Dzięki uzyskanym czasom Tomasz Oleksy z Tarnovii został
sklasyfikowany na 11 miejscu,
a Łukasz Świrk z SMG Lubin
zakończył zmagania na 14 miejscu. Zwycięzcą okazał się Czech
Libor Hroza, który wyprzedził
Rosjanina Stanisława Kokorina
i Chińczyka Qixina Zhong. (JB)

P I Ł K A N O Ż N A . W siedzibie
Tarnowskiego Okręgowego
Związku Piłki Nożnej odbyło się
zebranie organizacyjne przedstawicieli klubów V ligi tarnowsko-nowosądeckiej, podczas
którego ustalono terminarz rundy jesiennej sezonu 2010/11.
W sezonie 2010/11 w V lidze
tarnowsko-nowosądeckiej obok
drużyn, które rywalizowały w tej
klasie rozgrywkowej w poprzednim sezonie zagrają także: dwaj
spadkowicze z IV ligi małopolskiej Olimpia Wojnicz i Tuchovia
Tuchów oraz cztery beniaminki
Iskra Tarnów, Piast Czchów (z
okręgu tarnowskiego), Tymbark
i Watra Białka Tatrzańska (z
okręgu nowosądeckiego). Tegoroczne rozgrywki V ligi tarnowsko-nowosądeckiej rozpoczną
się w weekend 14/15 sierpnia,
natomiast zakończenie rundy
jesiennej zaplanowane jest na
11 listopada. Spotkania rozgrywane będą tylko w weekendy,
a jednym wyjątkiem jest środa
18 sierpnia.
Oto terminarz pierwszych
dwóch kolejek - 14/15 sierpnia:
Helena Nowy Sącz – Orzeł Dębno (s. 17), Iskra Tarnów – Watra Białka Tatrzańska (s. 17.30),
Nowa Jastrząbka – Tymbark
(n. 11), Olimpia Wojnicz – Ter-

malica Bruk-Bet II Nieciecza
(n. 17), Barciczanka Barcice –
Polan Żabno (n. 17), Tuchovia
Tuchów – Grybovia Grybów (n.
17), Łosoś Łososina Dolna –
Piast Czchów (n. 17.30), Skalnik
Kamionka Wielka – Olimpia Pisarzowa (n. 18). 18 sierpnia:
Olimpia W. – Grybovia, Skalnik
– Tuchovia, Piast – Olimpia P.,
Orzeł – Łosoś, Iskra – Helena,
Tymbark – Watra, Nowa
Jastrząbka – Polan, Termalica
Bruk-Bet II – Barciczanka
(wszystkie mecze o godz. 18).
Ze względu na reorganizację
rozgrywek w sezonie 2011/12
polegającej na likwidacji V ligi
t a r n ows ko - n owo s ą d e c ki e j
i utworzenie dwóch grup IV ligi,
po zakończeniu tegorocznego
sezonu awans do IV ligi na pewno wywalczą zespoły, które
zajmą miejsca 1-5, a być może
także i te, które uplasują się na
miejscach 6-8 (w zależności od
ilości spadków z III ligi). Do klas
okręgowych zdegradowane zostanie minimum osiem drużyn
(z miejsc 9-16), większa ilość
spadków uzależniona będzie od
ilości drużyn, które awansują
do IV ligi. Tak naprawdę z V
ligi nikt jednak nie spadnie,
gdyż po reorganizacji klasy
okręgowe będą V ligą, tyle że
(PIET)
na szczeblu okręgu.

„Jaskółki” w Elite League
Ż U Ż E L . Na Wyspach Brytyjskich doszło do trzech spotkań
żużlowych z udziałem zawodnika reprezentujących w Polsce
drużynę Tauron Azoty Tarnów.
W rozgrywkach Sky Sports Elite
League drugiej z rzędu wyjazdowej porażki doznał liderujący
w tabeli zespół Poole Pirates,
mający w składzie Duńczyka
Bjarne Pedersena. Tym razem
ekipa „Piratów” nie sprostała
drużynie Peterborough Panthers,
przegrywając na torze rywala
44-49. Pedersen mimo przegranej
swojego zespołu, zaliczył udane
zawody, zdobywając 9 punktów
(3,2,2,2,0).
Dziesiąte zwycięstwo ligowe
w bieżącym sezonie odniosła
drużyna Belle Vue Aces, którą
reprezentuje kolejny zawodnik
tarnowskiego klubu - Duńczyk
Patrick Hougaard. Popularne
„Asy” na własnym torze pokonały ekipę The Lakeside Hammers 47-37. Junior „Jaskółek”

obok swojego rodaka Hansa Andersena (10 pkt) był najskuteczniejszym zawodnikiem gospodarzy, gromadząc w czterech
startach 9 punktów (3,2,D,3).
Równocześnie z rozgrywkami ligowymi w Anglii, rozgrywane są tam także pucharowe
rozgrywki Elite League KnockOut Cup. W jednym z ćwierćfinałów rywalem zespołu Krzysztofa Kasprzaka - Coventry Bees
była ekipa Wolverhampton Wolves. W pierwszej potyczce obydwu drużyn rozegranej na torze
popularnych „Wilków”, triumfowali gospodarze 51-43. Wolverhampton do zwycięstwa poprowadzili Adam Skórnicki
i Szwed Fredrik Lindgren (obaj
po 12 pkt), natomiast liderem
Coventry był Kasprzak, który
wywalczył 11 punktów i bonus
(1,1*,4!,3,2). Rewanżowe spotkanie obydwu zespołów odbędzie
się 25 sierpnia na torze w Coventry.
(JB)

