www.tarnow.naszemiasto.pl

gazeta tarnowska
16
SPORT LOKALNY

9 kwietnia 2010

Piłka nożna

Sporty siłowe

Siatkówka

Miejsce w składzie
wywalczył ambicją

Wycisnął
220 kilo!

Rudka górą!

Waleczność to jedna z cech Pawła Cygnara z Bruk-Betu Nieciecza

Andrzej Mizera
oli walki, ambicji i niezłej
formy – tego
w pierwszych,
słabych meczach Bruk-Betu
nie można było odmówić
Pawłowi Cygnarowi. On też
był wyróżniającym się zawodnikiem lidera drugiej ligi.
24-letni pomocnik w spotkaniach z Resovią i Olimpią
Elbląg był jednym z nielicz-

W

nych jasnych punktów zespołu Marcina Jałochy. „Cygi”
grał twardo, ale fair. Ze swojej
postawy mógłby być zadowolony, chociaż nic nie przyniosła drużynie. Dobrą grą zapracował na dwukrotną nominację do prowadzonej przez
naszą gazetę „Jedenastki
Kolejki”.
Cygnar wiosną zaczyna
na całego udowadniać, że
warto było ściągnąć go
do Bruk-Betu.

Imprezy na weekend
Piłka nożna
Klasa A grupa Tarnów: Biała
Lubaszowa – Zorza Zaczarnie
(s. 12), Rudka – Metal Tarnów
(n. 11), Rybitwa Ostrów –
Burzyn (n. 11), Pogórze
Pleśna – Victoria Koszyce
Małe (n. 15), Śmigno –
Gosłavia Gosławice (n. 15),
Błękitni Tarnów – Bobrovia
Bobrowniki Małe (n. 11),
Ryglice – Szynwałd (n. 15).
Klasa A grupa Żabno:
Dąbrovia II – Radłovia
Radłów (s. 16), Wolania Wola
Żelichowska – Strażak Karsy
(n. 11), Ikar – Łęgovia (n. 11),
Mędrzechów –
Wietrzychowice (n. 14),
Brzezówka – Unia Gorzyce
(n. 17), Dunajec Ujście
Jezuickie – Ava Grądy (n. 14),
Orzeł Lisia Góra – Szarwark
(n. 11.30), Polan II Żabno –
Ilkowice (n. 11).
Klasa B grupa Tarnów I:
Alfa – Gromnik (s. 17),
Dunajec II Zakliczyn – Radlna
(s. 17), Olszyny – Liwocz
(n. 14), Świebodzinianka –
Olszynka (n. 14), Rzuchowa –
Siemiechów (s. 17),

Rzepiennik – Tuchovia II
(n. 12).
Klasa B grupa Tarnów II:
Jutrzenka – Koszyce Wielkie
(s. 16), Tarnowiec – Biała (n.
11), Więckovia – Sokół Wałki
(n. 14), Zgłobice – Radar
(n. 11), Dębina Łętowska –
Olimpia II Wojnicz (n. 13),
Gryf – Ładna (n. 14.30)
Klasa B grupa Żabno:
Siedliszowice – Unia II
Niedomice (n. 11), Wola
Radłowska – Konary (n. 17),
Olesno – Miechowice Małe
(n. 11), Wójcina – Borusowa
(n. 14), Luszowice –
Przybysławice (n. 11),
Ćwików – Kłyż (n. 17), RKS
Radgoszcz – Smęgorzów
(n. 14), Słupiec – Bolesław
(n. 14).
Koszykówka
II liga: Unia Tarnów – UMKS
Kielce, sobota godz. 18.30,
hala Jaskółka.
Tenis stołowy
I liga tenisa stołowego: Galux
Skrzyszów – AZS UE Wrocław
II, sobota godz. 16, hala
w Skrzyszowie.

Zebrał Łukasz Jaje

Futsal

Nasi w kadrze
TARNÓW. Dwójka tarnowian

Artur Barszcz i Szymon
Adamski zostali powołani
do reperezentacji Polski
w futsalu do lat 19, która 11 i 13
kwietnia zagra towarzyski
dwumecz z reprezentacją
Czech U-19. Obaj gracze to zawodnicy Akademii Futsal Tarnów. (anmi)

FOT.ARCHIWUM

– Przepracowałem solidnie
okres
przygotowawczy.
Czuję, że jestem w dobrej formie. Na początku poprzedniej rundy było z tym różnie.
Do pierwszego składu musiałem się dobijać. Wpłynął
na to fakt, że zespół
z Niecieczy wzmocniłem
w samej końcówce – wspomina Cygnar.
W Bruk-Becie musiał przygotować się na ostrą konkurencję. O miejsce w wyjściowym składzie przyszło mu
rywalizować z Arturem Prokopem i Tomaszem Metzem.
A droga do składu mogła być
tylka jedna. – Muszę ciężko
pracować na treningach, żeby
grać – powtarzał za każdym
razem zawodnik.
Zespół Marcina Jałochy ma
w jego osobie piłkarza, który
nie tylko nie odstawia łokci,
ale też potrafi uderzyć
z dystansu. W taki sposób
udało mu się zdobyć pięknego gola z OKS 1945 Olsztyn.
Cygnar to człowiek nie
tylko z papierami na grę, ale
i z... piłką w genach. Jego
ojciec Bohdan przed laty był
napastnikiem śląskich klubów, bronił barw m.in. Piasta
Gliwice.
Paweł jest pomocnikiem,
ale również może pochwalić
się występami w ekstraklasie,
w barwach Zagłębia Sosnowiec. Teraz ma nadzieję, że
awansuje z Bruk-Betem
do pierwszej ligi.

dach z bardzo dobrej strony
pokazał się tarnowski siłacz
Sławomir Rawiński.
Niedawno wystąpił w zawodach w wyciskaniu w Bochni,
startując w kategorii 100 kilogramów. Zmagało się w niej 20
zawodników. W tej stawce
tarnowianin wypadł znakomicie, m.in. wycisnął ciężar o wadze 220 kilogramów.
To dobry prognostyk przed
rozpoczynającym się właśnie
sezonem. Rawiński zamierza
częściej startować w zawodach
strongmanów. To bardzo widowiskowe zmagania, które zarówno uczestnikom, jak i kibicom dostarczają wielu emocji.
Pierwsze zawody, które będą
zarazem eliminacją do pucharu Polski strongmanów, zaplanowano na 24 kwietnia
w Inowrocławiu.
Rawiński w tym roku zamierza wystartować również w innych dyscyplinach siłowych.
Wśród nich są m.in. zmagania
w wyciskaniu. W tej konkurencji będzie niedługo walczył
w „szczęśliwym” Tarnobrzegu.
Na tych zawodach od dwóch lat
regularnie wygrywa z czołówką
krajową oraz zawodnikami
zza granicy. (anmi)

Na turnieju w Ciężkowicach najlepsza okazała się drużyna z Rudki
CIĘŻKOWICE. To znakomita

passa, za którą młodym, utalentowanym sportsmenkom
należą się wielke brawa. Siatkarki z Rudki po raz szósty
z rzędu zostały mistrzyniami
powiatu tarnowskiego w kategorii szkół podstawowych.
Swój kolejny triumf przypieczętowały podczas turnieju finałowego, który odbył się
w Ciężkowicach.
Podczas niego zagrały
cztery najlepsze zespoły
wcześniej wyłonione w eliminacjach. W tym gronie znalazła się drużyny z Ciężkowic
(trener
Michał
Cieśla),
Zalasowej (Piotr Solarz),
Tarnowca (Urszula Kacer) oraz
Rudki (Jadwiga Bartnik).
W finale zespoły grały systemem „każdy z każdym”.
Rudka znowu pokazała klasę.
Podopieczne Jadwigi Bartnik
nie tylko pewnie wygrały, ale

też nie straciły seta. Pokazały,
że ich sukces jest w pełni zasłużony.
Dzięki temu zwycięstwu zapewniły sobie prawo gry w turnieju rejonowym. Drugie miejsce zajęła drużyna z Tarnowca,
trzecie – z Zalasowej, natomiast gospodynie uplasowały
się na ostatniej lokacie.
Wszystkie zespoły otrzymały pamiątkowe puchary
i dyplomy, a drużyny, które zajęły pierwsze trzy lokaty –
także medale.
Zwycięski zespół zagrał
w składzie: Weronika Czuj, Justyna Małek, Natalia Witek,
Anna
Żmuda,
Klaudia
Czapiewska, Klaudia Golec,
Monika Kwiecień, Aleksandra
Padło, Justyna Barnaś, Edyta
Golec.
Zawody sędziowali: Piotr
Kozioł i Józef Chochorowski.
Andrzej Mizera

Futsal

Piłka nożna

Obrońcy tytułu zawiedli

Pracowity czas
piłkarzy II ligi

TARNÓW. Zbyt szeroka kadra,
wyjątkowa mobilizacja przeciwników. To jedne z przyczyny
słabszej postawy Tad-Budu
Seat w rozgrywkach 1. Tarnowskiej Ligi Futsalu.
Drużyna, która dwa razy
z rzędu zdobyła miano najlepszej, tym razem zawiodła.
W zakończonych niedawno
rozgrywkach zajęła trzecie
miejsce, ustępując Westovii
Okna Pawłowski i Rock N Rollowi. Po piłkarzach Tad-Budu
więcej się spodziewano.
– Rywale w każdym spotkaniu wyjątkowo mobilizowali się
na spotkanie z nami. Przyzwyczajono się, że Tad-Bud był maszynką do wygrywania – mówi
Marcin Kwaśniak, menedżer
zespołu.
Problemem Tad-Budu był
również brak w jego składzie
Pawła Koniecznego. W jednym
z meczów odniósł on kontuzję.
Faworyzowany Tad-Bud
w rozgrywkach zapłacił również cenę za zbyt dużą pew-

REGION. Przed drugoligowcami początek małego maratonu. Od najbliższej soboty do 2
maja rozegrają aż sześć kolejek.
Dwie z nich to zaległości
z marca, kiedy to nie grano ze
względu na warunki atmosferyczne.
Lider, Bruk-Bet Nieciecza
wyjeżdza na kilka dni
na Podlasie. W najbliższą niedzielę (g. 14) zmierzy się z Ruchem Wysokie Mazowieckie.
W kolejną środę podejmować
będzie w Olsztynie OKS 1945
Olsztyn. To niezwykle ważne
spotkania dla podopiecznych
Marcina Jałochy. W obecnych
rozgrywkach jeszcze nie zdobyli punktu. Szczęśliwy dla
nich traf chciał, że również ich
rywale pogubili punkty. To
pozwoliło im zachować pierwsze miejsce w tabeli.
W Niecieczy nikt nie ma jednak wątpliwości, że taki stan
nie będzie trwał wiecznie. Zespół musi zacząć gromadzić
punkty. (anmi)

FOT. MACIEJPYTKA

FOT.MICHAŁSTAŃCZYK

b Paweł Cygnar nie zawodzi wiosną

REGION. W kolejnych zawo-

W barwach Tad-Budu zagrał m.in.Tomasz Kozieł (biała koszulka)

ność siebie. – W kilku spotkaniach zapłaciliśmy za to wysoką cenę. Możliwe, że graczom zabrakło odpowiedniej
mobilizacji i koncentracji –
mówi Kwaśniak.
Niewykluczone, że również
Tad-Budowi zaszkodziła zbyt

duża kadra. – Sam się nad tym
zastanawiam. Może gdybyśmy
ją trochę uszczuplili, to efekty
byłyby inne. Jednak – nie ukrywam – że w przypadku naszego
wyniku można mówić o rozczarowaniu – twierdzi menedżer zespołu Kwaśniak.

