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W
pi!karskiej eks-
traklasie Wiel-
kanoc to zaw-
sze trudny czas.

O "wi#tach i bliskich mo$na
my"le% dopiero po ko&cowym
gwizdku s#dziego, a mecze
rozgrywane s' nawet w Wiel-
k' Sobot#. Jest jeszcze jeden
problem. Jak tu weso!o dzieli%
si# jajkiem, gdy przegra!o si#
wa$ny mecz?

Czym si# ró$ni' "wi#ta Bo-
$ego Narodzenia od Wielka-
nocnych? Bez wzgl#du na klas#
rozgrywkow', wiek i form# od-
powied( ka$dego pi!karza jest
zawsze taka sama. – Terminarz
jest nieub!agany. W Wielkanoc
zawsze si# gra – mówi' zgodnie
zawodnicy klubów z regionu.

Zawodnicy z ekstraklasow'
przesz!o"ci' narzekaj' te$
na dalekie wyjazdy i d!ugie po-
wroty. W ni$szych klasach
pod tym wzgl#dem jest nieco
lepiej. – O Wielkanocy przypo-
mina!y mi cz#sto dekoracje i re-
klamy "wi'teczne. Zawsze
w tym czasie koncentrowa!em
si# na zbli$aj'cym si# meczu –
wspomina Artur Prokop.

Pi!karz Bruk-Betu Nieciecza
w ekstraklasie zaliczy! ponad
setk# spotka& w barwach Gór-
nika Zabrze, Radomska i Hut-
nika Kraków.

)wi#ta nie maj' wp!ywu
na przedmeczowe nastawienie
zawodników. Wielkanoc,
Wialkanoc', a o punkty wal-
czy% trzeba. – Z tego co pami#-
tam, to zawsze gra!o si# na ca-
!ego – dodaje Prokop.

Nastrojowi ulegaj' za to...
trenerzy. – Pami#tam, $e
przed spotkaniami rozgrywa-
nymi w Wielk' Sobot# trenerzy
zwracali uwag#, $e zbli$aj' si#
"wi#ta. Zaznaczali, $eby pa-
mi#ta% o tym i nie zrobi% rywa-
lom krzywdy – opowiada Jan
Cios, w przesz!o"ci zawodnik
mi#dzy innymi Odry Wodzi-
s!aw, )witu Nowy Dwór Mazo-
wiecki i Górnika Zabrze.

Wi#kszo"% zawodników
o "wi#tach mo$e zacz'% my"le%
dopiero w sobot# wieczorem –
po powrocie z meczu. Ci, któ-
rzy graj' daleko od domów, p#-
dz', by jak najszybciej do!'czy%
do bliskich. Artur Prokop
"wi#ta zawsze sp#dza z bli-
skimi. – Zawsze przyje$d$a!em
do Tarnowa lub do rodziny
ma!$onki, pod Cz#stochow#.

Nigdy nie zdarza!o mi si# zo-
sta% na"wi#ta w mie"cie, w któ-
rym akurat gra!em – dodaje za-
wodnik.

Inn' filozofi# wyznaje Jan
Cios. – Mój klub, mój dom.
)wi#ta Wielkanocne zawsze
sp#dza!em z $on' i córk'. Tak
by!o na przyk!ad gdy gra!em
w Wodzis!awiu )l'skim i tam
mieszkali"my razem – opo-
wiada.

Pytany o "wi'teczne
wspomnienie, wymienia jed-
nak... mecz. – Wiosn' 2003
roku, w Wielk' Sobot#, w bar-
wach Odry u siebie pokonali-
"my Legi# Warszawa 2:1. To by!
dobry mecz ze szcz#"liwym dla
nas zako&czeniem – wspomina
Cios.

Na tegoroczn' Wielkanoc
pi!karze czekaj' z niecierpli-
wo"ci'. Cios wybiera si# do Za-
mo"cia, do rodziny $ony.
Prokop b#dzie w Tarnowie.
Zawodnicy pierwszy raz
od wielu lat maj' wolne.
W Wielk' Sobot# Bruk-Bet
mia! gra% z Hetmanem Za-
mo"%, który nie dosta! drugoli-
gowej licencji i zosta! wycofany
z rozgrywek. Maj' wi#c troch#
luzu. Jednak na "wi'teczne ob-
$arstwo sobie nie pozwol'.
Przy stole posmakuj' ulubio-
nych potraw. – W pierwszej ko-
lejno"ci zjem $urek z jajkiem –
zapowiada Cios. – Ja lubi# kie!-
bas# wiejsk', kojarzy mi si# ze
"wi#tami – dodaje Prokop.

Nie zabraknie te$ "migusa-
-dyngusa. – W moim domu kto
pierwszy wstaje, ten oblewa
domowników. Tak te$ b#dzie
za trzy dni – ko&czy Prokop.

bJan Cios i Artur Prokop opowiadaj! o swoich "wi#tach

Andrzej Mizera

ArturProkop i jegokoledzyzBruk-Betumieli szcz!"cie. Ichdru#ynapauzuje,mog$spokojnie"wi!towa%
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Karate

Wrócilizsze"ciomamedalami

Tarnowscykaratecyprzywie&li zmistrzostwpuchary,medale inagrody

JAROS!AW. Dwa z!ote, dwa
srebrne i tyle samo br'zowych
medali przywie(li z Mistrzostw
Makroregionu Po!udniowego
reprezentanci Tarnowskiego
Klubu Karate Kyokushin.

W mistrzostwach rozegra-
nych z udzia!em 254 zawodni-
kówz26klubówzPolskiPo!ud-
niowej prymat w kategorii kata
wywalczy!astawiaj'capierwsze
kroki w gronie seniorek utalen-
towana Marta Bera. Zwyci#$y!a
z ogromn' przewag'. Jej sukces
skopiowa! w tej samej konku-
rencji senior Dariusz Mali&ski.

Srebrny medal w konkuren-
cji kata (juniorek m!odszych –
roczniki 1993-1994) zdoby!a
Anna Wdowiak.

Natymsamymmiejscuuko&-
czy! rywalizacj# startuj'cy

w konkurencji kata m!odzików
(roczniki1995-1996)MarekKie!-
basa. Medalowy plon powi#k-
szyliwkonkurencjikumite–se-
nior Mateusz Solak i m!odzik
Wojciech Hajduk.

Dzielnie walczyli, ale nie
uda!o si# im tym razem stan'%
na podium: Joanna Zachara,
Micha! Futera, Piotr Jaworski,
Kamil Grzesik, Rafa! Zamorski,
Tomasz Mo(dzierz, Krzysztof
Szalu", Adam Jachym, Seba-
stian Zych Bart!omiej Stawarz
i Dawid Siwek.

Trenerem tarnowskich kara-
teków jest sensei Wies!aw
Gwizd. Podczas zawodów roz-
grywanychtak$eoPucharyBur-
mistrzaJaros!awape!ni!równie$
funkcj# s#dziego.
RomanKiero!ski

Pi!karskaWielkanoc
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Boks

TARNÓW-LUBLIN. Dariusz
S#k intensywnie trenuje
przed kolejnym, szóstym ju$,
pojedynkiem na zawodowym
ringu. Aktualnie przebywa

Szósta walka S!ka
na zgrupowaniu w Lublinie
i %wiczy wspólnie z Piotrem
Wilczewskim, *ukaszem Ma%-
cem i *ukaszem Wawrzycz-
kiem. Przeciwnikiem S#ka
w sze"ciorundowym poje-
dynku b#dzie litewski pi#"ciarz
Jevgienijs Kiselevs, zawodnik
maj'cy na swoim koncie trzy-
na"cie walk na profesjonalnym
ringu. Bokserzy skrzy$uj' r#ka-
wice podczas Gali Boksu Zawo-
dowego, 9 kwietnia w Dzier$o-
niowie. W walce wieczoru Piotr
Wilczewski stoczy pojedynek
którego stawk' b#dzie pas In-
ternational WFB. (kier)

#u"el
Ekstraliga:
Tauron Azoty Tarnów –
Falubaz Zielona Góra (pon.
16).
Pi!ka no"na
Klasa A, grupa Tarnów:
Victoria Koszyce Ma$e –
Bia$a Lubaszowa (godz.
15), Bobrovia Bobrowniki
Ma$e – Pogórze Ple"na
(godz. 11), Huragan
Buchcice – B$#kitni Tarnów
(godz. 11), Burzyn –
Skrzyszów (godz. 14),
Metal Tarnów – Rybitwa
Ostrów (godz. 13),
Szynwa$d – Rudka (godz.
11), Ryglice – %migno
(godz. 13), Gos$avia
Gos$awice – Zorza
Zaczarnie (godz. 11).
Wszystkie mecze
w sobot#.
Klasa A, grupa #abno:
Szarwark – D!brovia II
D!browa Tarnowska (godz.
12), Rad$ovia Rad$ów – Ikar
Odporyszów (godz. 14),
&#govia &#g Tarnowski –
Polan II 'abno (godz. 16),

Unia Gorzyce – Orze$ Lisia
Góra (godz. 14),
Wietrzychowice –
Brzezówka (godz. 13),
M#drzechów – Dunajec
Uj"cie Jezuickie (godz. 14),
Stra(ak Karsy – Ava Gr!dy
(godz. 14) – wszystkie
mecze w sobot#. Wolania
Wola 'elichowska –
Ilkowice (pon. 17).
Klasa B, grupa #abno:
Polonia K$y( – RKS
Radgoszcz (godz. 14), Unia
II Niedomice – Powi"le
Boles$aw (godz. 14), Czar-
ni Sm#gorzów – K$os S$u-
piec (godz. 14), Dunajec
Przybys$awice – )wików
(godz. 11), Wis$a
Borusowa – Luszowice
(godz. 14), Orze$
Miechowice Ma$e –
Wójcina (godz. 14),
Dunajec Konary – Olesno
(godz. 11), B$#kitni
Siedliszowice – Wola
Rad$owska (godz. 11).
Wszystkie mecze
w poniedzia$ek.
"ukasz Jaje

Imprezy na weekend

Bryd"

Najm!odsi tarnowscy bry-
d$y"ci – Olga D!ugosz i Grze-
gorz Wadas sprawili spor' nie-
spodziank#. Zwyci#$yli w trze-
cim tegorocznym turnieju
w ramach Korespondencyj-
nych Mistrzostw Polski. Uta-
lentowani juniorzy uzyskali
rezultat 62,22 procent i wy-
przedzili wiele bardziej do-
"wiadczonych duetów.

Kolejne lokaty zaj#li: 2. Woj-
ciech Jadczyk – Bronis!aw
Micek – 60,18 proc.; 3. Andrzej
Pietrucha – Kazimierz Szko!ut
– 57,37 proc.; 4. Jaros!aw
Jurkiewicz – Ryszard Skotarski

– 56,77 proc.; 5. Renata Waj-
dowicz – Krzysztof Ziewacz –
54,38 proc.; 6. Waldemar Gu!a
– Adam Krysa – 53,70 proc.

Jaros!aw Jurkiewicz i Ryszard
Skotarski zwyci#$yli natomiast
w trzecim turnieju o Grand Prix
Tarnowa. Sukces zapewni! im
rezultat 60,28 procent. Zwyci#-
ska para wyprzedzi!a kolejne
duety: 2. Mariusz Kita – Grze-
gorz Wadas – 56,11 proc.; 3.
Waldemar Gu!a – Dariusz Sosin
– 52,22 proc.; 4. Kazimierz
Banek – Maciej Rodzaj – 51,67
proc.; 5. Mariusz Kita – Witold
Stachnik – 51,39 proc. (kier)

Rewelacyjni juniorzy
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