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Piłka nożna

Judo

Zapasy

Dwa obozy oraz
sześć sparingów

Kolejne „złoto”
Miłosza Pękali

Furgał nie był gościnny

Świetną passę kontynuuje judoka Błękitnych MPEC Tarnów
Miłosz Pękala. Złoty medalista
Ogólnopolskiej Olimpiady
Młodzieży, drugi zawodnik Pucharu Polski wywalczył medal
w Drużynowych Mistrzostwach Polski. – Mój podopieczny został zaproszony
do startu w barwach Czarnych
Bytom. Miłosz walczył znakomicie i miał ogromny udział
w wywalczeniu tytułu – mówi
trener Krzysztof Sieniawski.
Drużyna Czarnych w pierwszym meczu pokonała 5:2 AZS
Gliwice, w półfinale wygrała
(5:2) z ekipą krakowskiej Wisły,
a w walce o „złoto” po zaciętym
pojedynku zwyciężyła 4:3
Juvenię Wrocław.
(kier)

Atleta Wisłoki Mariusz Furgał
triumfował w rozegranej
na matach w Dębicy Gali Mistrzów Wagi Lekkiej w zapasach w stylu klasycznym. Impreza była już piątym memoriałem
najsłynniejszego
polskiego zapaśnika, wielokrotnego mistrza świata i Europy, brązowego (1972) i złotego (1976) medalisty Igrzysk
Olimpijskich – Kazimierza Lipienia. Od roku patronem Gali
jest także mistrz świata i trener
złotych medalistów z Atlanty,
Ryszard Świerad.
Dziesięciu zawodników
w kategorii w której walczyli
kiedyś Lipień i Świerad toczyło
najpierw rywalizację w dwóch
grupach. W grupie „A” zwyciężył dębiczanin Mariusz Furgał,

b Oto zimowe plany Termaliki Bruk-Betu
Andrzej Mizera
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rzygotowania
do
rundy rewanżowej
zespół
Termaliki
Bruk-Betu Nieciecza
rozpocznie 21 stycznia. Podopieczni Kazimierza Moskal
w planach mają rozegranie
sześciu sparingów oraz wyjazd
na dwa obozy.
Piłkarze wicelidera pierwszej
ligi są na urlopach. W pełni
zresztą zasłużonych. Ich laba
wkrótce się jednak skończy.
Za kilka dni zaczną ćwiczyć indywidualnie. – Każdy po ostatnich wspólnych zajęciach
otrzymał
indywidualną
rozpiskę. Według niej mają teraz ćwiczyć. Zakłada zajęcia
na siłowni i ogólnorozwojowe –
informuje trener zespołu Kazimierz Moskal.
Na pierwszym po nowym
roku wspólnym treningu piłkarze spotkają się 21 stycznia.
– Będziemy mieli siedem tygodni na treningi. W tym czasie
zamierzamy jak najlepiej przygotować się do rundy rewanżowej. Moim zdaniem to optymalny czas, żeby tak się stało –
uważa szkoleniowiec.
Zajęcia „Słoniki” rozpoczną
na własnych obiektach.
Po kilku dniach udadzą się
na pierwszy obóz – od 28 stycznia do 1 lutego w Muszynie.
Tam zresztą niemal tradycyjnie
już jeżdżą od kilku dobrych lat.
Pobyt wgórach wicelider wyko-

Piłkarze Termaliki Bruk-Betu Nieciecza przebywają teraz na urlopach

rzysta głównie do pracy
nad wytrzymałością i kondycją.
Drugie zgrupowanie dla swoich podopiecznych trener Kazimierz Moskal, zaplanował
w Gutowie Małym (18-27 lutego).
W trakcie zimowej przerwie
Termalica rozegra sześć sparingów. Zmierzy się z Sandecją
Nowy Sącz (1.02), Garbarnią
Kraków (9.02), Puszczą Niepołomice (16.02), Zagłębiem Sos-

nowiec (23.02), z ŁKS Łódź
(27.02) oraz ze Stalą Mielec
(2.03). Ten ostatni mecz będzie
też zarazem próbą generalną
przed rozpoczynającą się 10
marca rundą rewanżową
pierwszej ligi.
W najbliższym czasie przekonanym się również czy
wdrużynie zajdą zmiany. Już teraz wiadomo jednak, że rewolucji kadrowej na pewno nie będzie.

w grupie „B” – wielokrotny reprezentant i medalista MP Daniel Rutkowski (Radom).
Finałowy pojedynek był popisem podopiecznego trenera
Ryszarda
Koniecznego.
Po efektownych akcjach w drugiej rundzie zapewnił sobie
zwycięstwo. Trzeci był Harutyan Frunze (Szwecja), czwarty
Tomasz Świerk (Wrocław),
na piątym były mistrz Europy
Jaharyan Wahan z Armenii,
szósty – Dragan Dasić (Serbia).
Zapaśnikom kibicował m.in.
brat bliźniak Kazimierza, wicemistrz olimpijski z Moskwy –
Józef, a swoim zawodnikom sekundował syn Ryszarda
Świerada, pracujący w Szwecji
– Dawid.
(kier)

Piłka nożna

Tenis

Wróbel może odejść

Udany sezon
tarnowian

Piłkarze tarnowskiej Unii zakończyli krótkie roztrenowanie
po jesiennej rundzie spotkań II
ligi. Zespół ma już przerwę
w treningach. Ponownie na zajęciach ma się spotkać w połowie stycznia.
Obecnie nikt nie jest jednak
w stanie powiedzieć, jak wtedy
będzie wyglądała drużyna.
– W sprawie pomocy dla nas
nic się zmienia. W tej chwili nie
możemy na nią liczyć. Nie zamierzamy się jednak poddawać
– informuje Marcin Ćwikliński,
kierownik sekcji piłki nożnej
„Jaskółek”.
Mimo tych przeciwności
losu, opracowany został program przygotowań do rundy
wiosennej. Piłkarze biało-niebieskich na pierwszych zajęciach spotkają się w połowie
stycznia.

W planach mają kilka sparingów. Zmierzą się m.in.
z Sandecją Nowy Sącz, Stalą
Mielec, Hutnikiem Kraków,
Popradem Muszyną oraz Stalą
Rzeszów. – Sytuacja finansowa,
w której jesteśmy powoduje, że
najprawdopodobniej nie pojedziemy na obóz. Trenować
mamy na własnych obiektach.
Na nich też przeprowadzony
ma zostać obóz dochodzeniowy – twierdzi Ćwikliński.
Spodziewane są też zmiany
w drużynie. Szczególne „wzięcie” ma 19-letni Jakub Wróbel.
Napastnik był już na testach
w Koronie Kielce. Interesuje się
nim również lider drugiej ligi
Puszcza Niepłomice. Niewykluczone są też odejścia innych
zawodników. Czy nastąpią,
okaże się niebawem.
(anmi)

Medale w Mistrzostwach Polski, sukcesy w Ogólnopolskich
Turniejach Klasyfikacyjnych–
to osiągnięcia reprezentantów
Tarnowskiego Klubu Tenisowego w kończącym się sezonie.
W MP do lat 14 i 16 złoty,
srebrny i dwa brązowe medale
zdobył utalentowany Konrad
Słowik. Na najniższym stopniu
podium stanęła Justyna Baran.
W turniejach Tennis Europe
U-14 na drugim i trzecim miejscu w grach deblowych plasował się Słowik. W OTK czołowe
lokaty zajmowały podopieczne
trenera Jana Pajora: Karina Błaś
i Joanna Zawadzka. Na piątym
miejscu w rankingu Polskiego
Związku Tenisowego sklasyfikowany został Konrad Słowik,
na siódmym Joanna Zawadzka,
na dziewiątym Karina Błaś.
(kier)
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