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Sport Nowosądecki

Ry wa li za cja upły nę ła pod zna -
kiem zde cy do wa nej he ge mo nii
no ta riu szy z Ro sji. Trium fo wa li
oni oczy wi ście w kla sy fi ka cji me -
da lo wej, aż szes na sto krot nie sta -
jąc na naj wy ższym po dium.
Za ple ca mi go ści zza wschod niej
gra ni cy trwa ła za cię ta wal ka o ko -
lej ne miej sca w punk ta cji. Zwy -
cię sko wy szli z niej re pre zen tan -
ci Izby No ta rial nej z Ka to wic, wy -
prze dza jąc co raz le piej czu ją cych
się w Msza nie Dol nej Wę grów
i Ukra iń ców. Uda ny de biut za li -
czy li w igrzy skach Cze si, gro ma -
dząc na swym kon cie kil ka krą -
żków.

– Po go da tym ra zem nas nie
roz piesz cza ła – przy zna je Cze sław
Szy na lik, szef Ko mi te tu Or ga ni -
za cyj ne go Olim pia dy. – Jej ka pry -
sy nie wy mu si ły jed nak zmian
w pro gra mie za wo dów. My ślę, że
prze szło trzy stu uczest ni ków zma -
gań roz je cha ło się do do mów w po -
czu ciu mi lo spę dzo ne go cza su.
Kon ku ren cja na wszyst kich are -
nach by ła ostra i za cię ta, ale szyb -

ko na stę po wa ło zbra ta nie za wod -
ni ków pod czas to wa rzy skich spo -
tkań. Za rok cze ka nas dzie sią ta,
za tem ju bi le uszo wa edy cja igrzysk.
Uczy ni my wszyst ko, że by nadać
jej wy jąt ko wy cha rak ter.

Zwy cięz cy po szcze gól nych kon ku ren cji:
Lek ko atle ty ka
– bieg na 1500 m: Na ta lia Flej szer (Ro sja) – Jin -
drich Pro chaz ka (Cze chy);
– skok w dal: Ni na Mi ro no wa (Ro sja) – Wo ło dy -
myr Se men czen ko (Ukra ina);

– pchnię cie ku lą: Ele na Wo znie sien ska – Fi lip
Ho rom po li (Sło wa cja);
– 100 m: Jo an na Ra mę da -Fi lip (Szcze cin) – Pal
Mol nar (Wę gry); 
– szta fe ta 4 ra zy 100 m: Ro sja – Wę gry;
– szta fe ta 4 ra zy 100 m Rad Izb no ta rial nych: 1.
Łódź
– bieg na 400 m: Ele na Wo znie sien ska ja (Ro sja)
– Ra do sław Stęp niak (Wro cław).
– skok wzwyż: Ju dit Racz -Cse pa ny – Sier giej Tka -
czen ko.
– szta fe ta 4 ra zy 400 m: Ro sja – Wro cław. 
Pły wa nie
– 50 m sty lem do wol nym: Ma ria Afa na sje wa (Ro -
sja) – Adam Ro bak (Ka to wi ce);, 2. Dmi trij Wo cza -
row (Ro sja), 3. Ju rij Ry ma ren ko (Ukra ina); 
– 50 m sty lem kla sycz nym: Afa na sje wa – Ro bak; 
– 200 m sty lem do wol nym: Afa na sje wa – Ro bak
– szta fe ty: Ro sja.
Bry dż spor to wy
Mag da le na Chlań da (Kra ków) i Ja cek Prze toc ki
(Lu blin).
Rzu ty do ko sza
Re na ta Waś kie wicz (Łódź) – Adam Ro bak (Ka to -
wi ce).
Pod no sze nie cię żar ka
Swie tła naDu na jew ska (Ukra ina) –Ra do sław Stęp -
niak (Wro cław).

Sza chy
An na Klub czew ska – Krzysz tof Dy kacz (Ka to wi -
ce).
Siat ków ka
1. Ro sja, 2. War sza wa, 3. Wro cław.
Pił ka no żna
1. Ro sja, 2. Kra ków, 3. War sza wa.
Ko szy ków ka
1. Ro sja, 2. War sza wa, 3. Ka to wi ce.
Te nis ziem ny
Ol ga Gry ba no wa (Ukra ina) – Łu kasz Ga jos (Ka to -
wi ce), mikst: Ni ko łaj Sto ja now/Ka tja Sto ja no wa
(Buł ga ria).
Tor prze szkód
1. War sza wa, 2. Ukra ina, 3. Rze szów.
Prze cią ga nie li ny
1. Ro sja, 2. Sło wa cja, 3. Ukra ina.
Te nis sto ło wy
Da ria Jew do ki mo wa (Ro sja) – Alek san der Ni ki -
tow (Buł ga ria).

Rzu ty kar ne pre ze sów Izb No ta rial nych
1. Fe renc Ko vacs (Wę gry), 2. Da riusz Rzad kow ski
(Ka to wi ce), 3. Ra do sław Ka niec ki (Łódź) – naj -
lep szy bram karz: Cze sław Szy na lik (Kra ków).
Kon kurs „Śpie wać ka żdy mo że”
1. Kra ków, 2. Ka to wi ce, 3. Rze szów.
In ne wy ró żnie nia

Sier giej Te resz czen ko – uczest nik olim pia dy przy -
by ły z naj dal sze go za kąt ka świa ta, Adam So ko -
łow ski – pu char spe cjal ny, Aga ta Mi land -Hu za -
re wicz (Ka to wi ce) -miss fo to, Izba War szaw ska
– na gro da fa ir play.
Kla sy fi ka cja ge ne ral na
1. Ro sja 16 9 6 – 31
2. Ka to wi ce 6 3 3 – 12
3. Wę gry 4 3 3 – 10
4. Ukra ina 3 2 5 – 10
5. Wro cław 3 2 4 – 9
6. Łódź 3 1 3 – 7
7. Buł ga ria 2 0 3 – 5
8. Kra ków 1,5 2 2 – 5,5
9. War sza wa 1 9,5 3 – 13,5
10. Sło wa cja 1 4 0 – 5
11. Szcze cin 1 2 3 – 6
12. Cze chy 1 1,5 1 – 3,5
13. Lu blin 0,5 0 0 – 0,5
14. Gdańsk 0 2 2 – 4
15. Rze szów 0 1 3 – 4
16. Bia ły stok 0 1 0 – 1
17. Po znań 0 0 1 – 1

(w ko lej nych ru bry kach: miej sce, re pre zen ta -
cja, me dal zło te, srebr ne, brą zo we, ilość me -
da li ogó łem).

(DW)

Bez kon ku ren cyj ni Ro sja nie
IX OLIM PIA DA NO TA RIAL NA. Pa da ją cy przez trzy dni deszcz nie prze szko dził re jen tom z sied miu kra jów 
w sto cze niu spor to wych zma gań

Te raz gra ją u sie bie

LI GA PLUS KO BIET. Po dwu -
me czu mi strzyń Pol ski ze spo łu
Bank BPS Mu szy nian ka/Fa kro
z Alu prof Biel sko Bia ła jest re -
mis 1-1. 

W pierw szym me czu siat kar -
ki Bog da na Ser wiń skie go
wprost zde kla so wa ły ry wal ki
wy gry wa jąc 3-0 w cią gu nie -
speł na 70 mi nu ty. Dru gie spo -

tka nie by ło znacz nie bar dziej
za cię te i prze gra ne 0-3. Ko lej -
ne dwa spo tka nia od bę dą się
w Mu szy na, śro dę i czwar tek.
Po czą tek ry wa li za cji w obu
przy pad kach o godz. 20.30.

– Mo im zda niem po win -
ni śmy wy grać nie dziel ny
mecz – mó wi tre ner ze spo łu
Bank BPS Mu szy nian ka/Fa -
kro Bog dan Ser wiń ski – Za -

bra kło w kil ku przy pad kach
szczę ścia. Pił ka tań czy ła
na siat ce i spa da ła po na -
szej stro nie, al bo po blo ku
tra fia ła w an ten kę. W pierw -
szych dwóch se tach by li śmy
bli sko suk ce su, ale to ry wal -
ki za cho wa ły wię cej zim nej
krwi. Praw da jest ta ka, że
prze gra na wzię ła się stąd,
iż za wod nicz ki za czę ły od -
czu wać nie co zmę cze nie me -
cza mi pół fi na ło wy mi. Bra -
ko wa ło do kład ność w na szej
grze i szyb kich ata ków. By -
li śmy o uła mek se kun dy
za wol ni.

Wczo raj wszyst kie za wod -
nicz ki z Mu szy ny mia ły wol -
ne, od po czy wa ły.

– Po tak dłu gim okre sie
gra nia, prak tycz nie, co trze ci
dzień, lub co dnia, na le żał się
im wy po czy nek i chwi la na od -
re ago wa nie – do dał Bog dan
Ser wiń ski – Ja ogląd ną łem
po wtór kę me czu w te le wi zji.
Do po ło wy trze cie go se ta by ło
do brze. Je stem prze ko na ny,
że je że li wy gra li by śmy pierw -
sze go lub dru gie go se ta, to
mecz był by nasz. Sta ło się ina -
czej. Mo ja dru ży na wie, o co
gra. Je stem prze ko na ny, że te -
raz w Mu szy nie znów obej -
rzy my ze spół gra jąc tak, jak
w pierw szym me czu, w Biel -
sku. Te dziew czy ny, a wła ści -
wie ko bie ty ma ją cha rak ter
i z pew no ścią po wal czą.

– Cóż po wie dzieć, kie dy
prze gry wa się mecz, w któ -
rym mo gły śmy zwy cię żyć
– opo wia da ka pi tan mi ne ral -
nych, Alek san dra Ja gie ło, któ -
ra w dru gim me czu zdo by ła
aż 18 punk tów – Za bra kło nam
kon cen tra cji i tro chę si ły. Nie -
któ re ko le żan ki bar dziej od -
czu wa ją tru dy se zo nu i to by -
ło wi dać. Ale te raz ma my kil -
ka dni dla sie bie. Wpraw dzie
od wtor ku za czy na my tre nin -
gi, ale sa ma świa do mość, że
już w czwar tek mo że być
po wszyst kim bar dzo nas mo -
bi li zu je.

(JEC)

San de cja pod wo dą
P I Ł  K A  N O  Ż N A .  Na sta dio -
nie przy ul. Ki liń skie go mo żna
roz gry wać za wo dy w pił ce wod -
nej lub prze pro wa dzić re ga ty ka -
ja kar skie

Wie lo dnio we opa dy desz czu
spra wi ły, że na fut bo lo we bo -
isko przedar ła się wo da. Spły -
nę ła z są sia du ją ce go z obiek -
tem ko mi su sa mo cho do we go,
po kry ła pły ty bo isko we, się ga -
jąc do naj ni ższych rzę dów try -
bun. Dre naż prze stał dzia łać,
w efek cie cze go rzut oka
na głów ną pły tę przy wo łu je sko -
ja rze nie z ba se nem pły wac kim
o olim pij skich roz mia rach.
W ten spo sób wie lo mie sięcz ne,
żmud ne pie lę gno wa nie mu ra -
wy przez go spo da rza obiek tu
Wło dzi mie rza Cheł mec kie go
oka za ło się psu na bu dę przy -

dat ne, a przy po mnij my, że nie
da lej jak dwa ty go dnie te mu
świet ny na past nik War ty Po -
znań Piotr Re iss cmo kał z za -
chwy tu nad sta nem bo iska
na sta dio nie im. Oj ca Wła dy -
sła wa Au gu styn ka, twier dząc
wręcz, że po dob nych na wierzch -
ni nie ma wie le eks tra kla so -
wych dru żyn. Na su wa się py ta -
nie: kie dy i czy w ogó le pił ka -
rze MKS za gra ją jesz cze w tym
se zo nie na wła snym te re nie?

– Kie dy w po nie dzia łek ra -
no przy by łem na sta dion, rę ce
mi opa dły – mó wi An drzej Da -
nek, pre zes San de cji. – Mo żna
się by ło za ła mać. Wkrót ce przy -
po mnia łem so bie jed nak, że z po -
dob ną sy tu acją spo tka łem się
już przed kil ku la ty ja ko pre zes
Du naj ca. Bo isko te go klu bu też
by ło za la ne. Ale deszcz ustał

i wo da do syć szyb ko ze szła, nie
po zo sta wia jąc na pły cie więk -
szych znisz czeń. Mam na dzie -
ję, że po dob nie sta nie się w przy -
pad ku San de cji. Nie wy obra -
żam so bie, by śmy dwa po zo sta -
łe do koń ca roz gry wek me cze,
w któ rych je ste śmy go spo da rza -
mi mie li roz gry wać po za No -
wym Są czem. Wła sne bo isko jest
na szym atu tem. A prze cież, mi -
mo su ro wej lek cji udzie lo nej
nam w nie dzie lę przez Wi dzew,
nie re zy gnu je my z awan su
do eks tra kla sy.

San de cja nie jest je dy nym
klu bem, któ ry ucier piał na ano -
ma liach at mos fe rycz nych.
Pod wo dą zna la zły się ta kże pił -
kar skie bo iska m.in. He le ny, Za -
wa dy i Jed no ści No wy Sącz,
a ta kże wie lu in nych oko licz -
nych klu bów. (DW)

Bez kon ku ren cyj ni w kla sy fi ka cji dru ży no wej oka za li się re pre zen -
tan ci Ro sji FOT. KU BA TO POR KIE WICZ

Alek san dra Ja gie ło by ła naj sku tecz niej szą za wod nicz ką
w dru gim me czu FOT. (JEC)

REKLAMA

Tak wy glą dał w po nie dzia łek sta dion San de cji FOT. JEC


