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Pewne
emocje
w Niecieczy
P I Ł K A N O Ż N A . Dzisiaj zespoły występujące w grupie
wschodniej drugiej ligi rozegrają
21. kolejkę spotkań, która pierwotnie wyznaczona była na termin 13-14 marca, jednak ze
względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne została
przełożona.
Zespół Bruk-Betu Nieciecza
o godz. 16.30 zmierzy się na
własnym boisku z mającym jeden punkt mniej Świtem Nowy
Dwór Mazowiecki. Niecieczanie
po sobotnim zwycięstwie w Wolbromiu wierzą, że seria porażek
od której rozpoczęli rundę wiosenną to już historia i w kolejnych meczach będzie już tylko
lepiej. – Bardzo potrzebny był
nam taki mecz jak ten w Wolbromiu. Po tym zwycięstwie
nasz zespół powinien być już
mocniejszy psychicznie co z kolei
powinno mieć przełożenie na
lepszą i skuteczniejszą grę.
W dzisiejszym meczu spotkają
się dwie drużyny z czołówki tabeli i obie z pewnością będą
chciały wygrać. Nie powinno
być więc murowania bramki,
natomiast kibice będą świadkami ciekawej, otwartej ofensywnej gry z obu stron. Zespół
Świtu na pewno jest mocno podrażniony ostatnią porażką
w Otwocku i dzisiaj będzie
chciał odrobić stracone punkty,
my natomiast postaramy się
skutecznie mu w tym przeszkodzić – stwierdził trener BrukBetu Marcin Jałocha. W meczu
ze Świtem kibice nie zobaczą
w akcji kontuzjowanego bramkarza Norberta Barana oraz
obrońcy Radosława Jacka, który
musi pauzować po czerwonej
kartce jaką został ukarany
w ostatnim meczu z Przebojem.
Pozostali zawodnicy są natomiast do dyspozycji trenera.
W pierwszej rundzie, w pojedynku rozegranym w Nowym
Dworze Mazowieckim Bruk-Bet
przegrał ze Świtem 0-1.
Drugi z zespołów reprezentujących nasz region w drugiej
lidze, Okocimski Brzesko zagra
na wyjeździe z Przebojem Wolbrom, który jako jedyny zespół
we wschodniej grupie drugiej
ligi w rundzie wiosennej pozostaje z zerową zdobyczą punktową. – Wcale nie będzie to dla
nas łatwy pojedynek, gdyż zespół Przeboju na mecze z nami
potrafi się wyjątkowo mobilizować. Aktualnie drużyna z Wolbromia znajduje się w wyjątkowo nieciekawej sytuacji, jednak
po zmianie trenera jaka nastąpiła w tym zespole tydzień
temu, zawodnicy z pewnością
będą się chcieli zaprezentować
z jak najlepszej strony, co na
pewno nie ułatwi nam zadania.
Wierzę, jednak, że nasz zespół
z meczu na mecz grał będzie
coraz lepiej i dzisiaj w Wolbromiu zdobędziemy jakieś punkty
– stwierdził wiceprezes Okocimskiego ds. sportowych,
pełniący także funkcję kierownika drużyny, Lesław Kołodziej.
W porównaniu ze składem z sobotniego meczu z Sokołem Aleksandrów Łódzki w zespole „Piwoszy” zajdą dwie zmiany.
Bramkarza Tomasza Liberę zastąpi Jarosław Palej, natomiast
miejsce Wojciecha Wojcieszyńskiego w meczowej „osiemnastce” zajmie Jarosław Krzak.
W meczu rundy jesiennej rozegranym w Brzesku, Okocimski
po golu Macieja Kisiela wygrał
z Przebojem 1-0.
(PIET)

Derby w Woli Rzędzińskiej
PIŁKA NOŻNA. Małopolska grupa czwartej ligi
Mecze zaległej, dziewiętnastej,
zaplanowanej na 10-11 kwietnia, kolejki spotkań rozegrają
dzisiaj zespoły występujące
w małopolskiej grupie czwartej ligi.
Największe zainteresowanie kibiców w naszym regionie wzbudza pojedynek
w Woli Rzędzińskiej (godz.
17.30), w którym miejscowa
Wolania zmierzy się z Szreniawą Nowy Wiśnicz. Borykająca się z problemami kadrowymi Wolania przegrała
ostatnie dwa mecze i zajmuje
aktualnie szóste miejsce. Goście, którzy po trzech efektownych zwycięstwach, w sobotę bezbramkowo zremisowali w Bochni, klasyfikowani
są natomiast na czwartej pozycji. W pierwszej rundzie,
w Nowym Wiśniczu padł remis 1-1.
Na własnym boisku zagra
także BKS Bochnia, który
w rozpoczynającym się o godz.
17.30 spotkaniu zmierzy się
z sąsiadem z tabeli, IKS REMTD Olkusz. Bochnianie na
wiosnę zdobyli do tej pory pięć
punktów, ich rywale po dwóch
porażkach, w ostatnich dwóch
meczach wzbogacili natomiast
swoje konto o cztery „oczka”.
Jesienią BKS wygrał w Olkuszu 1-0.
Olimpię Wojnicz czeka dzisiaj czwarty z rzędu mecz wyjazdowy. W trzech poprzednich
podopieczni trenera Macieja
Smagacza zdobyli trzy punkty.

T E N I S S T O Ł O W Y . W niedzielę, Zakliczyn gościł uczestników Indywidualnych Mistrzostw Województwa Małopolskiego młodziczek i młodzików.

Nieobecność w składzie Piotra Brożka (przy piłce) miała spory wpływ na gorsze wyniki
Wolanii Wola Rzędzińska w dwóch ostatnich meczach. FOT. JB
Tym razem zmierzą się z zajmującym ósme miejsce Lubaniem Maniowy (godz. 17.30),
który na wiosnę odniósł jedno
zwycięstwo, zanotował jeden
remis oraz doznał dwóch porażek. W pierwszym w tym se-

zonie meczu, Olimpia wygrała
u siebie 2-1.
Także na wyjeździe zagra
Tuchovia Tuchów (godz. 17.30),
której rywalem będzie Janina
Libiąż. Zespół ten na wiosnę
nie tylko odniósł komplet zwy-

cięstw, ale i nie stracił w czterech meczach ani jednej bramki i zajmuje obecnie trzecie
miejsce. Jesienią lepsza okazała się Janina, wygrywając
(STM)
w Tuchowie 2-1.
stefan.mikulski@dziennik.krakow.pl

Dziewiętnaście medali w Stalowej Woli
PŁYWANIE. Drużynowe Mistrzostwa Województw młodzików 12-letnich
Bardzo dobrze zaprezentowali
się młodzi zawodnicy Unii
Tarnów, uczniowie szóstej klasy Zespołu Szkół Sportowych
w Tarnowie-Mościcach, rywalizujący w odbywających
się w Stalowej Woli, Drużynowych Mistrzostwach Województw młodzików 12-letnich.
Zawody te zgromadziły na
starcie blisko 150 zawodniczek
i zawodników z 18 klubów
Małopolski i Podkarpacia. Podopieczni trenerów Anny Jasiak
i Ryszarda Mroza zdobyli
w nich 19 medali: 9 złotych, 3
srebrne i 7 brązowych oraz 9
miejsc od czwartego do szóstego. W punktacji drużynowej
tarnowianie zajęli drugie miejsce, nieznacznie ulegając Ikarowi Mielec. Wręcz rewelacyjnie spisał się w Stalowej Woli

KRÓTKO
Ż U Ż E L . Komplet Martina Vaculika. W niedzielę
na torze w niemieckim Neustadt Donau rozegrana została runda kwalifikacyjna Indywidualnych Mistrzostw
Świata Juniorów. W zawodach znakomicie spisał się
żużlowiec „Jaskółek” Martin
Vaculik. Junior Tauronu Azotów Tarnów zdobył komplet
15 pkt. (3,3,3,3,3) i z pierwszego miejsca pewnie awansował do półfinału IMŚJ. Vaculik w Neustadt Donau nie
miał sobie równych. Rozpoczął zawody od wygranej m.in. z zawodnikiem Unii

Dwa tytuły
Katarzyny
Galus

Grzegorz Piwowarski, zdobywając złote medale na dystansach: 50 metrów stylem dowolnym – 29.84 s, 100 metrów stylem dowolnym – 1:06.46 min,
200 metrów stylem dowolnym
– 2:23.30 min, 800 metrów stylem dowolnym – 10:42.65 min,
100 metrów stylem grzbietowym – 1:15.95 min oraz 200
metrów stylem grzbietowym
– 2:43.53 min. Sześć medali
w konkurencjach indywidualnych wywalczył w tych zawodach również Miłosz Jarmuła.
Na najwyższym stopniu podium stanął on po wyścigu na
400 metrów stylem dowolnym
- 5:04.73 min. Srebrne medale
wywalczył 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 był w wyścigach na 50 metrów stylem
dowolnym – 30.95 s i 100 metrów stylem dowolnym – 1:08.11
min. Trzecia z naszych indywidualnych medalistek, Żaklina Kozioł wywalczyła brązowe
„krążki” 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.
Pozostałe cztery medale były
dziełem sztafet. Grzegorz Piwowarski, Miłosz Jarmuła, Karol
Hołda i Norbert Kornaus zdobyli
złoto na 4x100 metrów stylem
dowolnym – 4:43.56 min i brąz
na 4x100 metrów stylem zmiennym – 5:32.91 min. Złoty medal
wywalczyła również sztafeta

4x50 metrów stylem dowolnym
z udziałem dwóch chłopców
(Grzegorz Piwowarski, Karol
Hołda) i dwóch dziewcząt (Agnieszka Grabczyńska, Żaklina
Kozioł). Brąz zapewniła sobie
natomiast sztafeta 4x100 metrów
stylem
dowolnym
dziewcząt w składzie: Żaklina
Kozioł, Natalia Klaper, Sara Tutuncu, Agnieszka Grabczyńska,
uzyskując wynik 4:57.05 min.
Podobne zawody rozgrywane były w dziewięciu miastach,
stanowiąc równocześnie kwalifikację do udziału w Letnich
Mistrzostwach Polski młodzików, które w dniach 25-27
czerwca odbędą się w Ostrowcu Św. Trenerzy Unii liczą na
awans do nich Grzegorza Piwowarskiego, Miłosza Jarmuły
(STM)
i Żakliny Kozioł.

Leszno Sławomirem Musielakiem. Kolejny trudny pojedynek stoczył w trzeciej serii
startów, tym razem pokonując innego reprezentanta
Polski, Przemysława Pawlickiego. Słowak bardzo pewnie
wygrał także dwa kolejne wyścigi i bez straty punktu
awansował do półfinału.
Obok Vaculika awans do kolejnej rundy IMŚJ wywalczyli
także Polacy Pawlicki i Musielak (awansował po wygraniu biegu dodatkowego z Czechem Janem Holubem, który
został rezerwowym), Niemiec
Frank Facher, Łotysz Wiaczesław Gieruckis i Ukrainiec
Kirył Cukanow.
(PIET)

F U T S A L . Przyjechali
i wygrali. W poniedziałek,

Team 1-0, Lumaro Ekotar/Elbud - Sport Activ 4-0, Futsal
Gryf Borzęcin - Sport Activ 01, Bautech/Duonet - Lumaro
Ekotar/Elbud 0-3, Crazy
Team - Futsal Gryf Borzęcin
0-5, Futsal Gryf Borzęcin Bautech/Duonet 1-0, Sport
Activ - Crazy Team 1-1, Lumaro Ekotar/Elbud - Crazy
Team 6-1, Futsal Gryf Borzęcin - Lumaro Ekotar/Elbud 60, Bautech/Duonet - Sport
Activ 0-2.

w hali widowiskowo-sportowej „Jaskółka” w TarnowieMościcach odbyły się pierwsze mecze, organizowanego
przez Tarnowskie Towarzystwo Sportowe „Futar”, Pucharu Ligi. Do rywalizacji
w grupie „A” przystąpiło
ostatecznie pięć zespołów,
bez awizowanej wcześniej
Westovii Okna Pawłowski.
Najlepiej spośród nich spisał
się Futsal Gryf Borzęcin,
a oprócz futsalowców z Borzęcina awans do finałowej
ósemki wywalczyły ponadto:
Lumaro Ekotar/Elbud, Sport
Activ i Bautech/Duonet. Wyniki: Bautech/Duonet - Crazy

1. Futsal Gryf
2. Lumaro
3. Sport Activ
4. Bautech
5. Crazy Team

4
4
4
4
4

9
9
7
3
1

12-1
13-7
4-5
1-6
2-13

(STM)

Wśród dziewcząt mistrzowski
tytuł wywalczyła Katarzyna
Galus z LUKS Skrzyszów. Drugie miejsce przypadło w udziale
innej zawodniczce z naszego
regionu, Elżbiecie Lech z Tarnovii Tarnów, a na najniższym
stopniu podium stanęła Paulina
Knyszewska z Bronowianki
Kraków. W mistrzostwach startowały także trzy reprezentantki Olimpii Bucze. Najlepsza
z nich, Sara Pytel sklasyfikowana została na miejscu 5-6.
Monika Żytniewska uplasowała
się na pozycji 8-9., a Natalia
Osika ukończyła turniej na
miejscu 16-19. Galus, Lech
i Knyszewska zapewniły sobie
prawo gry w Indywidualnym
Pucharze Polski, w półfinale
tej imprezy zagrają natomiast
Angelika Janik (OSKiR Podwawelski Kraków) i Pytel.
W turnieju deblowym triumfowała para Galus – Knyszewska, drugie miejsce zajęły Janik
i E. Lech, a na trzeciej pozycji
sklasyfikowany został duet Pytel – Żytniewska. Duet Iwona
Bolsęga (Spektrum Słopnice) N. Osika zakończył turniej na
miejscu 5-8.
Znacznie gorzej powiodło
się w Zakliczynie młodym tenisistom stołowym z naszego
regionu. Najlepszy z nich, Mateusz Jania z Tarnovii Tarnów
sklasyfikowany został na miejscu 11-13. Lokaty pozostałych
naszych przedstawicieli: 14-17.
Arkadiusz Zbylut (Olimpia Bucze), 18-25. Kamil Janiszewski,
Tomasz Mosio, 26-33. Aleksander Dawidowski (wszyscy UKS
AGRA Olesno), Dawid Pająk,
Eryk Pióro, Szymon Polijański
(wszyscy Tarnovia Tarnów),
Oskar Rysiewicz (Olimpia Bucze), 34-49. Oskar Budzik (Tarnovia Tarnów), Dariusz Cholewa, Karol Kuczek, Sylwester
Lech (wszyscy UKS Sokół Żabno), Daniel Lis, Rafał Tatarczuch, 50-57. Mateusz Morawiec (wszyscy UKS AGRA
Olesno), Przemysław Bardyga
(Tarnovia Tarnów), Mateusz
Galus (LUKS Skrzyszów), Beniamin Stolarz (Olimpia Bucze). Mistrzem Małopolski został Adrian Kaim z Spektrum
Słopnice, drugi był Damian Magulski z Gorców Nowy Targ,
a trzecią lokatę zapewnił sobie
klubowy kolega zwycięzcy,
Łukasz Matusiak. Prawo gry
w finale IPP ma Magulski,
w półfinale zagrają natomiast
Kaim i Matusiak.
W turnieju deblowym triumfowali Kaim i Matusiak, a kolejne
miejsca na podium zapewniły
sobie pary: Michał Bujak – Marek Rajtar (MKS KSOS Kraków)
i Krzysztof Kapik – Krzysztof
Petka (OSKiR Podwawelski Kraków). Z naszych par najlepiej
spisali się Janiszewski i Mosio
oraz Dawidowski – Zbylut,
kończąc turniej na miejscach 58. Lokaty pozostałych zawodników z naszego regionu: 9-12.
Cholewa – Lech, Jania – Pióro,
Lis – Tatarczuch, 17-31. Rysiewicz – Stolarz, Galus – Szymon
Jarząbek (Gorce Nowy Targ),
Kuczek – Grzegorz Olesiak
(Start Nowy Sącz), Pająk – Polijański, Bardyga – Budzik i Piotr
Okoński – Szymon Więcek (UKS
Gulon Zakliczyn).
(STM)

