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P
rzygotowania do
rundy rewan!owej
zespó" Termaliki
Bruk-Betu Nieciecza

rozpocznie 21 stycznia. Podo-
pieczni Kazimierza Moskal
w planach maj# rozegranie
sze$ciu sparingów oraz wyjazd
na dwa obozy.

Pi"karze wicelidera pierwszej
ligi s# na urlopach. W pe"ni
zreszt# zas"u!onych. Ich laba
wkrótce si% jednak sko&czy.
Za kilka dni zaczn# 'wiczy' in-
dywidualnie. – Ka!dy po ostat-
nich wspólnych zaj%ciach
otrzyma" indywidualn#
rozpisk%. Wed"ug niej maj# te-
raz 'wiczy'. Zak"ada zaj%cia
na si"owni i ogólnorozwojowe –
informuje trener zespo"u Kazi-
mierz Moskal.

Na pierwszym po nowym
roku wspólnym treningu pi"ka-
rze spotkaj# si% 21 stycznia.
– B%dziemy mieli siedem ty-
godni na treningi. W tym czasie
zamierzamy jak najlepiej przy-
gotowa' si% do rundy rewan!o-
wej. Moim zdaniem to opty-
malny czas, !eby tak si% sta"o –
uwa!a szkoleniowiec.

Zaj%cia „S"oniki” rozpoczn#
na w"asnych obiektach.
Po kilku dniach udadz# si%
na pierwszy obóz – od 28 stycz-
nia do 1 lutego w Muszynie.
Tam zreszt# niemal tradycyjnie
ju! je!d!# od kilku dobrych lat.
Pobyt w górach wicelider wyko-

rzysta g"ównie do pracy
nad wytrzyma"o$ci# i kondycj#.

Drugie zgrupowanie dla swo-
ich podopiecznych trener Kazi-
mierz Moskal, zaplanowa"
w Gutowie Ma"ym (18-27 lu-
tego).

W trakcie zimowej przerwie
Termalica rozegra sze$' sparin-
gów. Zmierzy si% z Sandecj#
Nowy S#cz (1.02), Garbarni#
Kraków (9.02), Puszcz# Niepo-
"omice (16.02), Zag"%biem Sos-

nowiec (23.02), z (KS (ód)
(27.02) oraz ze Stal# Mielec
(2.03). Ten ostatni mecz b%dzie
te! zarazem prób# generaln#
przed rozpoczynaj#c# si% 10
marca rund# rewan!ow#
pierwszej ligi.

W najbli!szym czasie prze-
konanym si% równie! czy
wdru!ynie zajd# zmiany. Ju! te-
raz wiadomo jednak, !e rewo-
lucji kadrowej na pewno nie b%-
dzie.

Dwaobozyoraz
sze!"sparingów
b Oto zimowe plany Termaliki Bruk-Betu

*wietn# pass% kontynuuje ju-
doka B"%kitnych MPEC Tarnów
Mi"osz P%kala. Z"oty medalista
Ogólnopolskiej Olimpiady
M"odzie!y, drugi zawodnik Pu-
charu Polski wywalczy" medal
w Dru!ynowych Mistrzo-
stwach Polski. – Mój podo-
pieczny zosta" zaproszony
do startu w barwach Czarnych
Bytom. Mi"osz walczy" znako-
micie i mia" ogromny udzia"
w wywalczeniu tytu"u – mówi
trener Krzysztof Sieniawski.

Dru!yna Czarnych w pierw-
szym meczu pokona"a 5:2 AZS
Gliwice, w pó"finale wygra"a
(5:2) z ekip# krakowskiej Wis"y,
a w walce o „z"oto” po zaci%tym
pojedynku zwyci%!y"a 4:3
Juveni% Wroc"aw.
(kier)

Judo

Kolejne „z!oto”
Mi!osza P"kali

Tenis

Udany sezon
tarnowian

Pi#ka no$na

Medale w Mistrzostwach Pol-
ski, sukcesy w Ogólnopolskich
Turniejach Klasyfikacyjnych–
to osi#gni%cia reprezentantów
Tarnowskiego Klubu Teniso-
wego w ko&cz#cym si% sezonie.

W MP do lat 14 i 16 z"oty,
srebrny i dwa br#zowe medale
zdoby" utalentowany Konrad
S"owik. Na najni!szym stopniu
podium stan%"a Justyna Baran.

W turniejach Tennis Europe
U-14 na drugim i trzecim miej-
scu w grach deblowych plaso-
wa" si% S"owik. W OTK czo"owe
lokaty zajmowa"y podopieczne
trenera Jana Pajora: Karina B"a$
i Joanna Zawadzka. Na pi#tym
miejscu w rankingu Polskiego
Zwi#zku Tenisowego sklasyfi-
kowany zosta" Konrad S"owik,
na siódmym Joanna Zawadzka,
na dziewi#tym Karina B"a$.
(kier)

Andrzej Mizera
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Pi#ka no$na

Pi"karze tarnowskiej Unii za-
ko&czyli krótkie roztrenowanie
po jesiennej rundzie spotka& II
ligi. Zespó" ma ju! przerw%
w treningach. Ponownie na za-
j%ciach ma si% spotka' w po"o-
wie stycznia.

Obecnie nikt nie jest jednak
w stanie powiedzie', jak wtedy
b%dzie wygl#da"a dru!yna.
– W sprawie pomocy dla nas
nic si% zmienia. W tej chwili nie
mo!emy na ni# liczy'. Nie za-
mierzamy si% jednak poddawa'
– informuje Marcin +wikli&ski,
kierownik sekcji pi"ki no!nej
„Jaskó"ek”.

Mimo tych przeciwno$ci
losu, opracowany zosta" pro-
gram przygotowa& do rundy
wiosennej. Pi"karze bia"o-nie-
bieskich na pierwszych zaj%-
ciach spotkaj# si% w po"owie
stycznia.

W planach maj# kilka spa-
ringów. Zmierz# si% m.in.
z Sandecj# Nowy S#cz, Stal#
Mielec, Hutnikiem Kraków,
Popradem Muszyn# oraz Stal#
Rzeszów. – Sytuacja finansowa,
w której jeste$my powoduje, !e
najprawdopodobniej nie poje-
dziemy na obóz. Trenowa'
mamy na w"asnych obiektach.
Na nich te! przeprowadzony
ma zosta' obóz dochodze-
niowy – twierdzi +wikli&ski.

Spodziewane s# te! zmiany
w dru!ynie. Szczególne „wzi%-
cie” ma 19-letni Jakub Wróbel.
Napastnik by" ju! na testach
w Koronie Kielce. Interesuje si%
nim równie! lider drugiej ligi
Puszcza Niep"omice. Niewy-
kluczone s# te! odej$cia innych
zawodników. Czy nast#pi#,
oka!e si% niebawem.
(anmi)

Wróbelmo#eodej$%

Zapasy

Atleta Wis"oki Mariusz Furga"
triumfowa" w rozegranej
na matach w D%bicy Gali Mi-
strzów Wagi Lekkiej w zapa-
sach w stylu klasycznym. Im-
preza by"a ju! pi#tym memo-
ria"em najs"ynniejszego
polskiego zapa$nika, wielo-
krotnego mistrza $wiata i Eu-
ropy, br#zowego (1972) i z"o-
tego (1976) medalisty Igrzysk
Olimpijskich – Kazimierza Li-
pienia. Od roku patronem Gali
jest tak!e mistrz $wiata i trener
z"otych medalistów z Atlanty,
Ryszard *wierad.

Dziesi%ciu zawodników
w kategorii w której walczyli
kiedy$ Lipie& i *wierad toczy"o
najpierw rywalizacj% w dwóch
grupach. W grupie „A” zwyci%-
!y" d%biczanin Mariusz Furga",

w grupie „B” – wielokrotny re-
prezentant i medalista MP Da-
niel Rutkowski (Radom).

Fina"owy pojedynek by" po-
pisem podopiecznego trenera
Ryszarda Koniecznego.
Po efektownych akcjach w dru-
giej rundzie zapewni" sobie
zwyci%stwo. Trzeci by" Harut-
yan Frunze (Szwecja), czwarty
Tomasz *wierk (Wroc"aw),
na pi#tym by"y mistrz Europy
Jaharyan Wahan z Armenii,
szósty – Dragan Dasi' (Serbia).

Zapa$nikom kibicowa" m.in.
brat bli)niak Kazimierza, wice-
mistrz olimpijski z Moskwy –
Józef, a swoim zawodnikom se-
kundowa" syn Ryszarda
*wierada, pracuj#cy w Szwecji
– Dawid.
(kier)

Furga!nieby!go$cinny
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