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Pierwszy triumf Edyty

WSPINACZKA SPORTOWA. Puchar Świata na zaporze wodnej Bussina Dum
W miniony weekend na słynnej
zaporze wodnej Bussina Dum
na rzece Chiese we włoskiej dolinie Val di Daone, odbyła się
czwarta eliminacja tegorocznego
cyklu Pucharu Świata we wspinaczce sportowej w konkurencji na czas. Znakomicie w zawodach zaprezentowała się tarnowianka Edyta Ropek, która
we Włoszech odniosła pierwsze
zwycięstwo w tym sezonie.
Edyta Ropek na słynnej tamie o wysokości blisko 40 metrów, zwanej Speed Rock wygrywała w poprzednich dwóch sezonach, dlatego również teraz
zaliczana była do głównych faworytek do zwycięstwa. Potwierdziły to sobotnie kwalifikacje,
w których zawodniczka Alpinus
Azoty Tarnów Team uzyskała
najlepszy czas wśród czternastu
startujących. Niedzielne finały
rozpoczęły się od biegów ćwierćfinałowych, w których rywalką
Edyty była koleżanka z kadry,
zawodniczka Tarnovii Klaudia
Buczek. W tej rywalizacji obyło
się bez niespodzianki, gdyż Ropek wygrała ze sporą przewagą.
Znacznie bardziej zacięty pojedynek czekał tarnowiankę
w półfinale, gdzie miała zmierzyć
się ze swoją odwieczną rywalką
Oleną Riepko. Reprezentantka
Ukrainy popełniła jednak błąd
i nie ukończyła swojego biegu,
co w efekcie dało awans do finału
Polce. W walce o złoto Edyta
Ropek rywalizowała z Włoszką
Sarą Morandi, która także miała
problemy na trasie i nie zdołała
jej ukończyć. Tym samym zawodniczka Alpinus Azoty Tarnów Team stanęła na najwyższym stopniu podium, co
było powtórzeniem wyniku
osiągniętego w Daone w dwóch
ostatnich
sezonach.
We
Włoszech startowały także dwie
inne Polki; wspomniana Klaudia
Buczek ostatecznie sklasyfiko-

Edyta Ropek już po raz trzeci z rzędu stanęła na najwyższym
stopniu podium zawodów Pucharu Świata na słynnej tamie
we włoskiej dolinie Val di Daone
wana została na 8. miejscu, a Monika Prokopiuk (Skarpa Lublin)
zajęła 12. pozycję.
Dzięki zwycięstwu we
Włoszech Edyta Ropek nie tylko
awansowała w klasyfikacji generalnej PŚ na drugą pozycję,
ale także znacznie zniwelowała
stratę do prowadzącej Rosjanki
Julii Lewoczkiny. Tym samym
obrończyni Pucharu Świata jest
na dobrej drodze, by po raz trzeci
z rzędu sięgnąć po to trofeum. -

Bjarne Pedersen na
„tarnowskim” silniku?
Ż U Ż E L . W niedzielę na torze
w Gorzowie rozegrany został
pierwszy turniej półfinałowy
Drużynowego Pucharu Świata.
W zawodach wystąpił zawodnik
„Jaskółek” Bjarne Pedersen,
który był najlepszym w reprezentacji Danii.
Żużlowiec tarnowskiego klubu,
który zdobył dla reprezentacji
Danii 11 pkt (2,2,3,2,2) wszystkich zaskoczył bardzo dobrą
jazdą na gorzowskim torze.
W pierwszym swoim występie
Pedersen przyjechał na metę
na drugim miejscu przez cały
dystans jadąc w bezpiecznej
odległości za wychowankiem
Unii Tarnów Januszem Kołodziejem. W drugiej serii startów
Duńczyk popisał się kapitalnym
startem, po którym uzyskał nad
rywalami ogromną przewagę.
Przez cały dystans tarnowianina
gonił jednak niesamowicie ofensywnie jeżdżący w Gorzowie
Rune Holta, który na ostatnim
łuku przed metą śmiałym atakiem po zewnętrznej wyprzedził Pedersena odbierając mu
niemal pewne trzy punkty.
Duńczyk nie lada sztuki dokonał w 12. biegu, w którym
pokonał nie byle kogo bo kapitana reprezentacji Polski To-

masza Golloba. Znów po kapitalnym starcie Pedersen uciekł
do przodu, tym razem jednak
był już czujny i nie pozwolił
się wyprzedzić najbardziej utytułowanemu polskiemu zawodnikowi.
W kolejnym swoim starcie,
w 19. biegu Pedersen po raz
kolejny przyjechał na metę drugi, przegrywając jedynie z Jarosławem Hampelem. Wyścig
ten był zupełnie bez historii,
gdyż od startu do mety prowadził w nim Hampel, natomiast
Pedersen jechał w bezpiecznej
odległości za nim.
Ostatni występ Duńczyka
na gorzowskim torze przyniósł
nieco więcej emocji. Zawodnik
„Jaskółek” znów zdobył w nim
dwa punkty przyjeżdżając na
metę za Adrianem Miedzińskim, tym razem jednak musiał
stoczyć twardy pojedynek
o drugie miejsce z młodym Rosjaninem Artiomem Łagutą.
- Bjarne Pedersen rzeczywiście znakomicie spisywał się
na bardzo twardym gorzowskim
torze. Na podobnej nawierzchni
jeździmy w Tarnowie, niewykluczone więc, że Duńczyk skorzystał w Gorzowie z „tarnowskiego” silnika – powiedział
(PIET)
trener Wardzała.

Wciąż mam szansę na zdobycie
pucharu. Nareszcie się rozkręciłam i wiem, że mogę powalczyć
w Azji. Jednak mój udział w tych
zawodach jest uzależniony od
finansów, zmieniam taktykę na
te zawody. Po raz pierwszy planuję wyjazd do Chin wraz z trenerem, dzięki czemu będę mogła
skoncentrować się na swoim
starcie. Rozpracowaliśmy Chinki
i planujemy zastosować nowy
system startowy, jednak nie zrea-

lizuję go bez trenera – stwierdziła
po zawodach Edyta Ropek. Piąta
edycja Pucharu Świata odbędzie
się 20 sierpnia w chińskim Xining, a tydzień później zawodnicy
będą rywalizowali w Południowokoreańskim Chuncheon.
Wśród mężczyzn z czwórki
Polaków najlepiej zmagania
w Daone rozpoczął drugi w eliminacjach Łukasz Świrk (SMG
Lubin), a równie udanie wystartowali także obydwaj tarnowianie Jędrzej Komosiński
(KU AZS PWSZ Tarnów) i Tomasz Oleksy (MKS Tarnovia),
którzy do finałowej „16” awansowali odpowiednio z 7 i 8 rezultatem. Już w 1/8 finału, po
porażce z Ukraińcem Maksimem Osipovem, odpadł Komosiński, a w ćwierćfinale jego
los podzielił Oleksy, którego
pogromcą został późniejszy
triumfator Rosjanin Stanisław
Kokorin. Z kolei Świrk dotarł
aż do finału, gdzie przegrał ze
wspomnianym Kokorinem o zaledwie 0,24 sekundy. Oleksy
ostatecznie zajął 7. lokatę, Komosiński uplasował się na 9.
miejscu, a ostatni z Polaków
Jan Modrzejewski (Skarpa Lublin) po odpadnięciu w eliminacjach, został sklasyfikowany na
22. pozycji.
W klasyfikacji generalnej tegorocznego Pucharu Świata we
wspinaczce na czas, wśród kobiet nadal prowadzi Rosjanka
Julia Lewoczkina (306 pkt),
a Edyta Ropek w tej klasyfikacji
awansowała już na 2. pozycję
(265 pkt). Wśród mężczyzn ranking otwiera Rosjanin Stanisław
Kokorin (345 pkt), a najwyżej
z Polaków, na 6. miejscu sklasyfikowany jest Łukasz Świrk (166
pkt). W drugiej dziesiątce są
ponadto Jędrzej Komosiński (14.
lokata - 87 pkt) i Tomasz Oleksy
(JB)
(18. lokata – 83 pkt).
tarnow@dziennik.krakow.pl

Zbyt dużo
własnych strat
PIŁKARSKI PUCHAR
P O L S K I . Kolejarz Stróże –
Termalica Bruk-Bet Nieciecza (1-0)
Marcin Jałocha, trener Termaliki Bruk-Betu: - Po serii
wygranych meczów sparingowych tym razem zespół
ogarnęła dziwna niemoc.
Mecz rozpoczęliśmy wprawdzie zupełnie dobrze i na początku po strzale głową
Jana Ciosa bliscy byliśmy
nawet objęcia prowadzenia,
jednak strata gola w 14. minucie podcięła drużynie
skrzydła i długo nie mogliśmy wrócić do równowagi.
Tuż przed przerwą, po wzorowo rozegranym rzucie
rożnym, mieliśmy znakomitą okazję do wyrównania.
Piłka już zmierzała do
bramki, w ostatniej chwili
trafiła jednak w nogi jednego z obrońców. W drugiej
połowie zawodnicy chcąc
odrobić stratę bramkową
zbyt szybko chcieli przedostać się z piłką pod pole karne Kolejarza. Zamiast pograć piłką spokojnie, decydowali się na grę długimi
podaniami, po których najczęściej notowaliśmy straty.

Właśnie w drugiej połowie
popełnialiśmy sporo prostych, niewymuszonych
strat w wyniku których rywale wyprowadzali groźne
kontry. Żeby je likwidować
nasi zawodnicy musieli sporo biegać przez co tracili tylko siły. Mimo wielu niedokładności w naszej grze
dwukrotnie Łukasz Szczoczarz miał okazje do strzelenia gola, żadnej z nich jednak nie wykorzystał. Generalnie w pierwszym w tym
sezonie meczu o stawkę zagraliśmy słabiej niż w grach
sparingowych i w efekcie
pożegnaliśmy się z rozgrywkami o Puchar Polski. Trochę szkoda, gdyż miałem nadzieję, że pokażemy się
w rozgrywkach pucharowych z dobrej strony i dojdziemy w nich co najmniej
do etapu, w którym moglibyśmy gościć na własnym
boisku jedną z drużyn ekstraklasy. Póki co marzenia
pucharowe musimy odłożyć
do następnego sezonu, teraz
pozostaje nam skoncentrować się na rozgrywkach ligowych, które na pewno nie
będą dla nas łatwe.
(PIET)

We wtorkowych zawodach w Zielonej Górze i jutrzejszych
w Gorzowie tarnowianie tradycyjnie już wystąpią we składzie
Szymon Kiełbasa (na zdjęciu), Jakub Jamróg i Łukasz Lesiak

Ostatnie turnieje
Ligi Juniorów
Ż U Ż E L . Dzisiaj w Zielonej Górze i jutro w Gorzowie rozegrane
zostaną turnieje VII i VIII rundy
Ligi Juniorów, które zakończą
tegoroczną rywalizację młodzieżowców z klubów Ekstraligi.
W obu imprezach wystąpi zespół
Tauronu Azotów Tarnów.
W dzisiejszych zawodach w Zielonej Górze rywalami tarnowian
będą drużyny: Caelum Stali Gorzów, Unibaksu Toruń, Falubazu
Zielona Góra, Betardu WTS
Wrocław, Polonii Bydgoszcz
i Włókniarza Częstochowa.
W zawodach w Zielonej Górze
pauzuje Unia Leszno, która z kolei wystąpi w środę w Gorzowie
zajmując miejsce pauzującego
wtedy Betardu WTS Wrocław.
Zespół Tauronu Azotów Tarnów, który całkiem nieźle spisuje
się w tegorocznych rozgrywkach
Ligi Juniorów dzisiaj na torze
w Zielonej Górze będzie miał

trudne zadanie. Żaden z tarnowian nie startował jeszcze bowiem na nowym, przebudowanym zielonogórskim torze. – Będzie to dla naszych zawodników
dobra lekcja. Każdy młody zawodnik chcąc podnosić swoje
umiejętności musi bowiem startować na różnych torach
i różnych nawierzchniach. Między innymi dlatego w rozgrywkach Ligi Juniorów nie ma tak
dużego nacisku na wynik, zawody te traktujemy natomiast
bardziej pod kątem szkoleniowym – stwierdził trener Tauronu Azotów Marian Wardzała.
We wtorkowych zawodach
w Zielonej Górze i jutrzejszych
w Gorzowie tarnowianie tradycyjnie już wystąpią we składzie
Szymon Kiełbasa, Jakub Jamróg
i Łukasz Lesiak. Nadal nie może
natomiast startować Edward
Mazur, który leczy kontuzjowa(PIET)
ny obojczyk.

Koniec PZPN.pl
P I Ł K A N O Ż N A . W dniu 20
lipca przed Sądem w Łodzi rozpoczął się proces wytoczony
przez Polski Związek Piłki
Nożnej przeciwko Stowarzyszeniu, które powołali do życia i oficjalnie zarejestrowali w KRS kibice piłkarscy pod nazwą „SOS
dla polskiej piłki”.
Znam osobiście kilku tych kibiców i działaczy, którzy to Stowarzyszenie założyli. Nie są to żadni
zadymiarze, chuligani stadionowi,
czy ludzie nie wiadomo czego
chcący. Są to po prostu kibice,
dla których piłka to świętość, dla
której są w stanie wiele zrobić
i wiele poświęcić. Wśród nich
znam ludzi z dyplomami lekarza,
czy prawnika w kieszeni. Ci młodzi ludzie kochający piłkę nożną
tak jak miliony kibiców, chcą aby
polska piłka i kierujący tą piłką
PZPN i 16 wojewódzkich
związków sportowych zarządzało
tą dyscypliną sportu w sposób
profesjonalny- to jest tak, żeby
nie było do tych organizacji pretensji o wyniki sportowe naszych
piłkarzy, o zachowanie sędziów
piłkarskich, o zachowanie całych
watah, czy tabunów bardzo
dobrze opłacanych pseudodziałaczy, chcą, aby różnej maści
działacze, czasem pośledniego
szczebla nie byli honorowani wielokrotnymi wyjazdami za granicę
na tzw. „obserwację”, jako delegaci PZPN czy innymi, często
niepotrzebnymi, nagrodami za
marną pracę, żeby zjazdy PZPN
nie odbywały się w jednym z najdroższych hoteli w Warszawie,
bo to można zrobić w innym lokalu, za wielokrotnie mniejsze
pieniądze, podczas gdy tysiące
naszych działaczy piłkarskich
chodzi często wokół boiska sportowego i z kapeluszem w ręku

zbiera datki od kibiców na
zapłacenie sędziów czy obserwatora.
Czy ta sytuacja jest normalna?
To w sposób jasny, czytelny jest
oceniane w społeczeństwie po
prostu źle. PZPN wystąpił do
Sądu w Łodzi przeciwko tym, co
chcą coś dla piłki nożnej zrobić,
aby cała organizacja piłkarska
działała bez żadnych zgrzytów,
żeby wszystko hulało jak w zegarku. Ja na miejscu Grzegorza
Lato nie szedłbym ze swoimi kibicami do Sądu, lecz starałbym
się doprowadzić do złagodzenia
sytuacji, przecież na list zamieszczony w Internecie można odpisać
też w Internecie, ustosunkować
się do przedstawionych tam
spraw, a nie iść od razu do sądu,
bo to PZPN jest dla piłki i kibiców,
a nie na odwrót. Sytuacja uspokoi
się dopiero wtedy, gdy nasza reprezentacja będzie przyzwoicie
grać, będzie przynajmniej wg klasyfikacji FIFA w 2. czy 3. dziesiątce najlepszych drużyn świata,
a nie jak dzisiaj na 56. miejscu.
Gdy na zagranicznych stadionach
piłkarskich będziemy widzieć sędziujących polskich sędziów (tak
jak chociażby sędziowanie meczu
finałowego na jednym z Mundiali
przez byłego Prezesa PZPN Michała Listkiewicza), a kibice nie
będą nękani prawie cotygodniowymi komunikatami, że oto dzisiaj CBŚ czy Policja dowiozła do
wrocławskiej prokuratury takiego
a takiego prezesa, zawodnika czy
działacza, a co najgorsze sędziego- o taką piłkę ci młodzi ludzie
walczą, a PZPN broni swych
stołków i kolosalnych apanaży
na wszelkie sposoby i za wszelką
cenę, zapominając o tym, w jakim
celu został powołany.
JÓZEF SZTORC
b. Prezes TOZPN

