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Bardzo dobrze zaprezentowali
si! m"odzi zawodnicy Unii
Tarnów, uczniowie szóstej kla-
sy Zespo"u Szkó" Sportowych
w Tarnowie-Mo#cicach, ry-
walizuj$cy w odbywaj$cych
si! w Stalowej Woli, Dru%yno-
wych Mistrzostwach Woje-
wództw m"odzików 12-letnich.

Zawody te zgromadzi"y na
starcie blisko 150 zawodniczek
i zawodników z 18 klubów
Ma"opolski i Podkarpacia. Pod-
opieczni trenerów Anny Jasiak
i Ryszarda Mroza zdobyli
w nich 19 medali: 9 z"otych, 3
srebrne i 7 br$zowych oraz 9
miejsc od czwartego do szós-
tego. W punktacji dru%ynowej
tarnowianie zaj!li drugie miejs-
ce, nieznacznie ulegaj$c Ika-
rowi Mielec. Wr!cz rewelacyj-
nie spisa" si! w Stalowej Woli

Grzegorz Piwowarski, zdoby-
waj$c z"ote medale na dystan-
sach: 50 metrów stylem dowol-
nym – 29.84 s, 100 metrów sty-
lem dowolnym – 1:06.46 min,
200 metrów stylem dowolnym
– 2:23.30 min, 800 metrów sty-
lem dowolnym – 10:42.65 min,
100 metrów stylem grzbieto-
wym – 1:15.95 min oraz 200
metrów stylem grzbietowym
– 2:43.53 min. Sze#& medali
w konkurencjach indywidual-
nych wywalczy" w tych zawo-
dach równie% Mi"osz Jarmu"a.
Na najwy%szym stopniu po-
dium stan$" on po wy#cigu na
400 metrów stylem dowolnym
- 5:04.73 min. Srebrne medale
wywalczy" na dystansach 200
metrów stylem dowolnym –
2:24.92 min, 100 metrów stylem
zmiennym – 1:17.68 min i 200

metrów stylem zmiennym –
2:46.32 min, a trzeci by" w wy-
#cigach na 50 metrów stylem
dowolnym – 30.95 s i 100 met-
rów stylem dowolnym – 1:08.11
min. Trzecia z naszych indy-
widualnych medalistek, 'akli-
na Kozio" wywalczy"a br$zowe
„kr$%ki” na dystansach: 400
metrów stylem dowolnym –
5:17.71 min, 800 metrów stylem
dowolnym – 11:04.62 min i 200
metrów stylem grzbietowym
– 2:47.80 min.

Pozosta"e cztery medale by"y
dzie"em sztafet. Grzegorz Pi-
wowarski, Mi"osz Jarmu"a, Karol
Ho"da i Norbert Kornaus zdobyli
z"oto na 4x100 metrów stylem
dowolnym – 4:43.56 min i br$z
na 4x100 metrów stylem zmien-
nym – 5:32.91 min. Z"oty medal
wywalczy"a równie% sztafeta

4x50 metrów stylem dowolnym
z udzia"em dwóch ch"opców
(Grzegorz Piwowarski, Karol
Ho"da) i dwóch dziewcz$t (Ag-
nieszka Grabczy(ska, 'aklina
Kozio"). Br$z zapewni"a sobie
natomiast sztafeta 4x100 met-
rów stylem dowolnym
dziewcz$t w sk"adzie: 'aklina
Kozio", Natalia Klaper, Sara Tu-
tuncu, Agnieszka Grabczy(ska,
uzyskuj$c wynik 4:57.05 min.

Podobne zawody rozgrywa-
ne by"y w dziewi!ciu miastach,
stanowi$c równocze#nie kwa-
lifikacj! do udzia"u w Letnich
Mistrzostwach Polski m"odzi-
ków, które w dniach 25-27
czerwca odb!d$ si! w Ostrow-
cu )w. Trenerzy Unii licz$ na
awans do nich Grzegorza Pi-
wowarskiego, Mi"osza Jarmu"y
i 'akliny Kozio". (STM)

Dziewi!tna"cie medali w Stalowej Woli
P!YWANIE. Dru!ynowe Mistrzostwa Województw m"odzików 12-letnich

Pewne
emocje
w Niecieczy
P I ! K A  N O " N A .  Dzisiaj ze-
spo!y wyst"puj#ce w grupie
wschodniej drugiej ligi rozegraj#
21. kolejk" spotka$, która pier-
wotnie wyznaczona by!a na ter-
min 13-14 marca, jednak ze
wzgl"du na niesprzyjaj#ce wa-
runki atmosferyczne zosta!a
prze!o%ona.

Zespó" Bruk-Betu Nieciecza
o godz. 16.30 zmierzy si! na
w"asnym boisku z maj$cym je-
den punkt mniej )witem Nowy
Dwór Mazowiecki. Niecieczanie
po sobotnim zwyci!stwie w Wol-
bromiu wierz$, %e seria pora%ek
od której rozpocz!li rund! wio-
senn$ to ju% historia i w kolej-
nych meczach b!dzie ju% tylko
lepiej. – Bardzo potrzebny by!
nam taki mecz jak ten w Wol-
bromiu. Po tym zwyci"stwie
nasz zespó! powinien by# ju$
mocniejszy psychicznie co z kolei
powinno mie# prze!o$enie na
lepsz% i skuteczniejsz% gr".
W dzisiejszym meczu spotkaj%
si" dwie dru$yny z czo!ówki ta-
beli i obie z pewno&ci% b"d%
chcia!y wygra#. Nie powinno
by# wi"c murowania bramki,
natomiast kibice b"d% &wiad-
kami ciekawej, otwartej ofen-
sywnej gry z obu stron. Zespó!
'witu na pewno jest mocno pod-
ra$niony ostatni% pora$k%
w Otwocku i dzisiaj b"dzie
chcia! odrobi# stracone punkty,
my natomiast postaramy si"
skutecznie mu w tym przeszko-
dzi# – stwierdzi" trener Bruk-
Betu Marcin Ja"ocha. W meczu
ze )witem kibice nie zobacz$
w akcji kontuzjowanego bram-
karza Norberta Barana oraz
obro(cy Rados"awa Jacka, który
musi pauzowa& po czerwonej
kartce jak$ zosta" ukarany
w ostatnim meczu z Przebojem.
Pozostali zawodnicy s$ nato-
miast do dyspozycji trenera.
W pierwszej rundzie, w poje-
dynku rozegranym w Nowym
Dworze Mazowieckim Bruk-Bet
przegra" ze )witem 0-1.

Drugi z zespo"ów reprezen-
tuj$cych nasz region w drugiej
lidze, Okocimski Brzesko zagra
na wyje*dzie z Przebojem Wol-
brom, który jako jedyny zespó"
we wschodniej grupie drugiej
ligi w rundzie wiosennej pozos-
taje z zerow$ zdobycz$ punk-
tow$. – Wcale nie b"dzie to dla
nas !atwy pojedynek, gdy$ ze-
spó! Przeboju na mecze z nami
potrafi si" wyj%tkowo mobili-
zowa#. Aktualnie dru$yna z Wol-
bromia znajduje si" w wyj%tko-
wo nieciekawej sytuacji, jednak
po zmianie trenera jaka na-
st%pi!a w tym zespole tydzie(
temu, zawodnicy z pewno&ci%
b"d% si" chcieli zaprezentowa#
z jak najlepszej strony, co na
pewno nie u!atwi nam zadania.
Wierz", jednak, $e nasz zespó!
z meczu na mecz gra! b"dzie
coraz lepiej i dzisiaj w Wolbro-
miu zdob"dziemy jakie& punkty
– stwierdzi" wiceprezes Oko-
cimskiego ds. sportowych,
pe"ni$cy tak%e funkcj! kierow-
nika dru%yny, Les"aw Ko"odziej.
W porównaniu ze sk"adem z so-
botniego meczu z Soko"em Ale-
ksandrów +ódzki w zespole „Pi-
woszy” zajd$ dwie zmiany.
Bramkarza Tomasza Liber! za-
st$pi Jaros"aw Palej, natomiast
miejsce Wojciecha Wojcieszy(-
skiego w meczowej „osiemnast-
ce” zajmie Jaros"aw Krzak.
W meczu rundy jesiennej roze-
granym w Brzesku, Okocimski
po golu Macieja Kisiela wygra"
z Przebojem 1-0.

(PIET)

Dwa tytu!y
Katarzyny
Galus
T E N I S  S T O ! O W Y .  W nie-
dziel", Zakliczyn go&ci! uczest-
ników Indywidualnych Mist-
rzostw Województwa Ma!opol-
skiego m!odziczek i m!odzików.

W#ród dziewcz$t mistrzowski
tytu" wywalczy"a Katarzyna
Galus z LUKS Skrzyszów. Dru-
gie miejsce przypad"o w udziale
innej zawodniczce z naszego
regionu, El%biecie Lech z Tar-
novii Tarnów, a na najni%szym
stopniu podium stan!"a Paulina
Knyszewska z Bronowianki
Kraków. W mistrzostwach star-
towa"y tak%e trzy reprezentant-
ki Olimpii Bucze. Najlepsza
z nich, Sara Pytel sklasyfiko-
wana zosta"a na miejscu 5-6.
Monika 'ytniewska uplasowa"a
si! na pozycji 8-9., a Natalia
Osika uko(czy"a turniej na
miejscu 16-19. Galus, Lech
i Knyszewska zapewni"y sobie
prawo gry w Indywidualnym
Pucharze Polski, w pó"finale
tej imprezy zagraj$ natomiast
Angelika Janik (OSKiR Podwa-
welski Kraków) i Pytel.

W turnieju deblowym trium-
fowa"a para Galus – Knyszews-
ka, drugie miejsce zaj!"y Janik
i E. Lech, a na trzeciej pozycji
sklasyfikowany zosta" duet Py-
tel – 'ytniewska. Duet Iwona
Bols!ga (Spektrum S"opnice) -
N. Osika zako(czy" turniej na
miejscu 5-8.

Znacznie gorzej powiod"o
si! w Zakliczynie m"odym te-
nisistom sto"owym z naszego
regionu. Najlepszy z nich, Ma-
teusz Jania z Tarnovii Tarnów
sklasyfikowany zosta" na miej-
scu 11-13. Lokaty pozosta"ych
naszych przedstawicieli: 14-17.
Arkadiusz Zbylut (Olimpia Bu-
cze), 18-25. Kamil Janiszewski,
Tomasz Mosio, 26-33. Aleksan-
der Dawidowski (wszyscy UKS
AGRA Olesno), Dawid Paj$k,
Eryk Pióro, Szymon Polija(ski
(wszyscy Tarnovia Tarnów),
Oskar Rysiewicz (Olimpia Bu-
cze), 34-49. Oskar Budzik (Tar-
novia Tarnów), Dariusz Cho-
lewa, Karol Kuczek, Sylwester
Lech (wszyscy UKS Sokó" 'ab-
no), Daniel Lis, Rafa" Tatar-
czuch, 50-57. Mateusz Mora-
wiec (wszyscy UKS AGRA
Olesno), Przemys"aw Bardyga
(Tarnovia Tarnów), Mateusz
Galus (LUKS Skrzyszów), Be-
niamin Stolarz (Olimpia Bu-
cze). Mistrzem Ma"opolski zos-
ta" Adrian Kaim z Spektrum
S"opnice, drugi by" Damian Ma-
gulski z Gorców Nowy Targ,
a trzeci$ lokat! zapewni" sobie
klubowy kolega zwyci!zcy,
+ukasz Matusiak. Prawo gry
w finale IPP ma Magulski,
w pó"finale zagraj$ natomiast
Kaim i Matusiak.

W turnieju deblowym trium-
fowali Kaim i Matusiak, a kolejne
miejsca na podium zapewni"y
sobie pary: Micha" Bujak – Ma-
rek Rajtar (MKS KSOS Kraków)
i Krzysztof Kapik – Krzysztof
Petka (OSKiR Podwawelski Kra-
ków). Z naszych par najlepiej
spisali si! Janiszewski i Mosio
oraz Dawidowski – Zbylut,
ko(cz$c turniej na miejscach 5-
8. Lokaty pozosta"ych zawodni-
ków z naszego regionu: 9-12.
Cholewa – Lech, Jania – Pióro,
Lis – Tatarczuch, 17-31. Rysie-
wicz – Stolarz, Galus – Szymon
Jarz$bek (Gorce Nowy Targ),
Kuczek – Grzegorz Olesiak
(Start Nowy S$cz), Paj$k – Po-
lija(ski, Bardyga – Budzik i Piotr
Oko(ski – Szymon Wi!cek (UKS
Gulon Zakliczyn).

(STM)

KRÓTKO

" U " E L .  Komplet Mar-
tina Vaculika. W niedziel"
na torze w niemieckim Neu-
stadt Donau rozegrana zos-
ta#a runda kwalifikacyjna In-
dywidualnych Mistrzostw
$wiata Juniorów. W zawo-
dach znakomicie spisa# si"
%u%lowiec „Jaskó#ek” Martin
Vaculik. Junior Tauronu Azo-
tów Tarnów zdoby# komplet
15 pkt. (3,3,3,3,3) i z pierw-
szego miejsca pewnie awan-
sowa# do pó#fina#u IM$J. Va-
culik w Neustadt Donau nie
mia# sobie równych. Roz-
pocz&# zawody od wygra-
nej m.in. z zawodnikiem Unii

Leszno S#awomirem Musiela-
kiem. Kolejny trudny pojedy-
nek stoczy# w trzeciej serii
startów, tym razem poko-
nuj&c innego reprezentanta
Polski, Przemys#awa Pawlic-
kiego. S#owak bardzo pewnie
wygra# tak%e dwa kolejne wy-
'cigi i bez straty punktu
awansowa# do pó#fina#u.
Obok Vaculika awans do ko-
lejnej rundy IM$J wywalczyli
tak%e Polacy Pawlicki i Mu-
sielak (awansowa# po wygra-
niu biegu dodatkowego z Cze-
chem Janem Holubem, który
zosta# rezerwowym), Niemiec
Frank Facher, !otysz Wia-
czes#aw Gieruckis i Ukrainiec
Kiry# Cukanow.

(PIET)

F U T S A L . Przyjechali
i wygrali. W poniedzia#ek,
w hali widowiskowo-sporto-
wej „Jaskó#ka” w Tarnowie-
Mo'cicach odby#y si" pierw-
sze mecze, organizowanego
przez Tarnowskie Towarzy-
stwo Sportowe „Futar”, Pu-
charu Ligi. Do rywalizacji
w grupie „A” przyst&pi#o
ostatecznie pi"( zespo#ów,
bez awizowanej wcze'niej
Westovii Okna Paw#owski.
Najlepiej spo'ród nich spisa#
si" Futsal Gryf Borz"cin,
a oprócz futsalowców z Bo-
rz"cina awans do fina#owej
ósemki wywalczy#y ponadto:
Lumaro Ekotar/Elbud, Sport
Activ i Bautech/Duonet. Wy-
niki: Bautech/Duonet - Crazy

Team 1-0, Lumaro Ekotar/El-
bud - Sport Activ 4-0, Futsal
Gryf Borz"cin - Sport Activ 0-
1, Bautech/Duonet - Lumaro
Ekotar/Elbud 0-3, Crazy
Team - Futsal Gryf Borz"cin
0-5, Futsal Gryf Borz"cin -
Bautech/Duonet 1-0, Sport
Activ - Crazy Team 1-1, Luma-
ro Ekotar/Elbud - Crazy
Team 6-1, Futsal Gryf Borz"-
cin - Lumaro Ekotar/Elbud 6-
0, Bautech/Duonet - Sport
Activ 0-2.

  1. Futsal Gryf          4          9 12-1
 2. Lumaro                  4          9 13-7
 3. Sport Activ         4          7 4-5
 4. Bautech                4          3 1-6
 5. Crazy Team        4           1 2-13

(STM)

Mecze zaleg"ej, dziewi!tnastej,
zaplanowanej na 10-11 kwiet-
nia, kolejki spotka( rozegraj$
dzisiaj zespo"y wyst!puj$ce
w ma"opolskiej grupie czwar-
tej ligi.

Najwi!ksze zainteresowa-
nie kibiców w naszym regio-
nie wzbudza pojedynek
w Woli Rz!dzi(skiej (godz.
17.30), w którym miejscowa
Wolania zmierzy si! z Szre-
niaw$ Nowy Wi#nicz. Bory-
kaj$ca si! z problemami kad-
rowymi Wolania przegra"a
ostatnie dwa mecze i zajmuje
aktualnie szóste miejsce. Go#-
cie, którzy po trzech efek-
townych zwyci!stwach, w so-
bot! bezbramkowo zremiso-
wali w Bochni, klasyfikowani
s$ natomiast na czwartej po-
zycji. W pierwszej rundzie,
w Nowym Wi#niczu pad" re-
mis 1-1.

Na w"asnym boisku zagra
tak%e BKS Bochnia, który
w rozpoczynaj$cym si! o godz.
17.30 spotkaniu zmierzy si!
z s$siadem z tabeli, IKS REM-
TD Olkusz. Bochnianie na
wiosn! zdobyli do tej pory pi!&
punktów, ich rywale po dwóch
pora%kach, w ostatnich dwóch
meczach wzbogacili natomiast
swoje konto o cztery „oczka”.
Jesieni$ BKS wygra" w Olku-
szu 1-0.

Olimpi! Wojnicz czeka dzi-
siaj czwarty z rz!du mecz wy-
jazdowy. W trzech poprzednich
podopieczni trenera Macieja
Smagacza zdobyli trzy punkty.

Tym razem zmierz$ si! z zaj-
muj$cym ósme miejsce Luba-
niem Maniowy (godz. 17.30),
który na wiosn! odniós" jedno
zwyci!stwo, zanotowa" jeden
remis oraz dozna" dwóch po-
ra%ek. W pierwszym w tym se-

zonie meczu, Olimpia wygra"a
u siebie 2-1.

Tak%e na wyje*dzie zagra
Tuchovia Tuchów (godz. 17.30),
której rywalem b!dzie Janina
Libi$%. Zespó" ten na wiosn!
nie tylko odniós" komplet zwy-

ci!stw, ale i nie straci" w czte-
rech meczach ani jednej bram-
ki i zajmuje obecnie trzecie
miejsce. Jesieni$ lepsza oka-
za"a si! Janina, wygrywaj$c
w Tuchowie 2-1. (STM)

stefan.mikulski@dziennik.krakow.pl

Derby w Woli Rz!dzi#skiej
PI!KA NO)NA. Ma"opolska grupa czwartej ligi

Nieobecno&' w sk!adzie Piotra Bro%ka (przy pi!ce) mia!a spory wp!yw na gorsze wyniki
Wolanii Wola Rz"dzi$ska w dwóch ostatnich meczach. FOT. JB


