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NaSuchychStawachrozpoczę-
łysięwczorajpiłkarskie27.Mi-
strzostwa Europy Notariuszy.
Wystartowałoosiemreprezen-
tacji. Dziś od godziny 9 rozgry-
wane będą kolejne mecze, im-
prezazakończysiępopołudniu.
Uczestników przywitał

główny organizator mi-
strzostwCzesławSzynalik, ce-
remonię otwarcia uświetnił
występ orkiestry, a młodzież
zMszanyDolnejniosławpocz-
niehonorowymflagi uczestni-
kówrywalizacji. Poodegraniu
hymnów wszystkich państw
przystąpiono do gry.
Pierwszym rywalem Pola-

kówbyli obrońcy tytułuWłosi,
którzywygrali dzięki świetnej
grze w drugiej połowie.
–Na ostatnichmistrzostwach
przegraliśmy zWłochami 0:6,
widać, że postępwnaszej grze
jest wyraźny – cieszył się
Szynalik, który marzy o tym,
aby Polska znalazła się na po-
dium. W meczu z Włocha-
mi na początku drugiej poło-
wynasi reprezentanci niewy-
korzystali rzutu karnego.
– Ta impreza pokazuje, że

notariusze nie siedzą zam-
knięciw swoich kancelariach,
ale dbają o aktywność fizycz-
ną –mówiKrzysztofMaj, pre-
zes Krakowskiej Izby Nota-
rialnej. – Jesteśmy zorganizo-
waną grupą, w lokalnych
ośrodkach prowadzone są za-
jęciaw różnych dyscyplinach
sportowych. Naszym sukce-
sem jest rozgrywana co roku
Olimpiada Notarialna
wMszanie Dolnej.
PolskawmistrzostwachEu-

ropybierzeudział po raz trze-
ci, pierwszyraz jest ichorgani-
zatorem. – Cieszmy się, że je-
steśmywtakznakomitymgro-
nie uczestników – mówi
Tomasz Janik, prezes Krajo-
wej IzbyNotarialnej.–Starali-
śmy się zapewnić naszym ry-
walom jaknajlepszewarunki.
Obiekty na Suchych Stawach

są idealne, bo można grać
na czterech boiskach równo-
cześnie. W Niemczech na po-
przednimEuro trzeba było po-
konywać spore odległości
zośrodkadoośrodka.Nasigoś-
cie są oczarowani Krakowem
i zadowoleni z organizacji.
Przy okazjimistrzostw, ich

uczestnicy zobaczą m.in. za-
bytki Krakowa, obóz zagłady
w Oświęcimiu, w planie zna-
lazł się też rejs poWiśle.
– Bardzo podoba nam się

wKrakowie.Zwiedzaliśmy już
miasto, w planach mamy wy-
jazd do Wieliczki. Gramy
na razie średnio, ale liczymy,
że drugi dzień turnieju będzie
dlanas szczęśliwszy i postara-
my się o dwa zwycięstwa – po-
wiedział zawodnik reprezen-
tacji CzechMichal Czada.
Polacywczorajsze zmaga-

nia zakończyli zwycięstwem
nadAustrią 1:0 (0:0). Bramkę
dającą trzy punkty – i pierw-

szy w historii sukces naszej
drużyny – zdobył Jakub
Królak. – W dwóch poprzed-
nich mistrzostwach Europy
przegraliśmy wszystkie me-
cze, terazmamyna koncie re-
mis i wygraną –mówi urado-
wany Czesław Szynalik.
Losy tytułu rozstrzygną się

pomiędzyWłochami, Hiszpa-
nami a Francuzami. Wło-
chów do boju prowadzą Da-
niele Rossi (4 gole na koncie)
oraz znakomity rozgrywają-
cy Diego Apostolo. Goście
z Italii nie stracili w piątek
bramki. Bardzo skuteczni są
zawodnicy z Hiszpanii. Kapi-
tan ekipy Chimo Calvo liczy
na pierwszemiejsce: –Mamy
przed sobąmecze zWłochami
i Francją i one będą decydują-
ce dla losów tego turnieju. To
bardzo dobrze zorganizowa-
na impreza, bardzo podoba się
namwKrakowie,macie tu do-
brą kuchnię i wyborne piwo.

Pewnymzaskoczeniemjest
słabsza niż zwykle postawa
Niemców, którzy w ostatnich
mistrzostwachnależeli donaj-
lepszych. Dziś rywalami Pola-
ków będą Belgia i Niemcy.

Wyniki
Austria –Francja0:1, Austria –Hiszpania0:3,
Belgia –Francja0:2, Austria –Niemcy 1:0,
Belgia –Hiszpania0:0,Włochy–Austria 3:0,
Belgia –Niemcy2:1,Włochy–Belgia0:2, Cze-
chy–Francja0:0, Czechy–Hiszpania 2:3,
Niemcy–Czechy0:5, Polska–Czechy 1:4,
Włochy–Polska0:0, Francja –Polska 1:0,
Polska–Hiszpania0:0,Niemcy–Hiszpania
5:0, Czechy–Belgia0:1, Francja –Włochy
0:0, Polska–Austria 1:0.
1. Włochy 5 13 10–0
2. Hiszpania 5 11 11–2
3. Francja 5 11 4–0
4. Czechy 5 7 11–5
5. Belgia 5 7 3–5
6. Polska 5 4 2–7
7. Austria 5 3 1–8
8. Niemcy 5 0 1–16

PAWEŁPANUŚ

Polska lepsza odAustrii,
Włochybez straty gola
PIŁKA NOŻNA.WKrakowie odbywają sięmistrzostwaEuropynotariuszy

Bonus tominimum

Po pięciu kolejkach prowadzi
z kompletem punktów Kole-
jarz RAWAG Rawicz. Za nim
stawka jest bardzo wyrówna-
na.Drugiew tabeliKSMKros-
noma6pkt, trzynastępnedru-
żyny, w tym krakowianie, uz-
bierały po 4 „oczka”. Tabelę
zamyka Victoria – 2 pkt. Do-
datkowo terazwalka toczyć się
będzie o bonusw dwumeczu,
a Speedway Wanda ma w ry-
walizacji zPiłą 8-punktowąza-
liczkę. Dla krakowian zdoby-
cie dodatkowego punktu to
planminimum.
W pierwszym spotkaniu

tychdrużyn, przed tygodniem,
nowohucianie kontrolowali
przebiegwydarzeń.W ich sze-
regach z bardzo dobrej stro-
ny pokazał się Czech Vaclav

Milik junior.Debiutantwywal-
czył 12 punktów,walnie przy-
czyniając się do zwycięstwa.
Znalazł się także w awizowa-
nym składzie na rewanż.
W niedzielę być może w no-
wychbarwachwystąpi Tobias
Kroner. Niemiec zostałw tym
tygodniuwypożyczony przez
SpeedwayWandę (z I-ligowej
Ostrovii Ostrów Wlkp.),
a PZMpotwierdził go do star-
tów. Z krakowską ekipą zwią-
zał się także Piotr Dziat-
kowiak, alew tymprzypadku
nie zostały dopełnionewszyst-
kie formalności.

Awizowaneskłady
SpeedwayWanda: 1. Sławomir Pyszny,
2. Jozsef Tabaka, 3. Andriej Kudriaszow,
4. BorysMiturski, 5. StanisławBurza,
6. VaclavMillik jr.
Victoria: 9. Piotr Świst, 10.Mariusz Franków,
11. Mariusz Puszakowski, 12. Cyprian
Szymko, 13.Marcin Jędrzejewski, 14. Rado-
sławMałuch.
SędziujePiotrNowak(Toruń).

ŻUŻEL.Niedzielnymmeczem
wPile zVictorią, Speedway
WandaKrakówrozpocznie run-
dę rewanżowąw II lidze.Wynik
spotkaniabędzieniezwykle
istotnydlaukładu tabeli.

(ART)

Japońska runda Basza

Kierowcy ścigają się już
od czwartku, ale to dziś i jutro
odbędąsię czterypunktowane
wyścigi. Zawodnicy, którzy
wJaponiiniewypadnądobrze,
niemająco liczyćnadobrywy-
nik w całych MŚ. Zmagania
wnajwyższej kartingowejkla-
sie KF1mają w tym roku cha-
rakter kadłubowy, odbędą się
tylkodwierundy (drugawpaź-
dziernikuwMakau).
DościganiawJaponii przy-

stąpiło prawie 40 kierowców.
Basza, reprezentującego wło-
ski zespół Birel, wymienia się
wgronie faworytów.Nic dziw-
nego: jesienią ubiegłego roku,
gdyzawodynaSuzucekończy-

ły sezon, odniósł tamdwazwy-
cięstwa. Był piątym kierowcą
wklasyfikacjiMŚ. Ten rok za-
czął jednak gorzej, występy
na torachwEuropie,w innych
kartingowychcyklach, były ra-
czej rozczarowujące.
Aktualny mistrz Nyck de

Vries pożegnał się już z kar-
tingiem;młodyHolender pilo-
towany przez McLarena zo-
stał umieszczony na ścieżce,
którą za kilka lat ma dojść
do Formuły 1. Innych liczą-
cych się ubytków w stawce
jednak nie ma, rywalami Ba-
sza będą m.in. Włosi Flavio
Camponeschi i Felice Tiene
czy Holender Max Verstap-
pen. Na dodatek miejsce
w szykumłodzieży zechce po-
kazać Davide Fore. Włoch
w tymroku skończy 38 lat, jak
na kartingowca towiek sędzi-
wy, ale sześć tytułówmistrza
świata, i to zdobytych wcale
nie w jakiejś zamierzchłej
przeszłości, budzi respekt.

KARTING.Wszystkie tego-
rocznestartyKarolaBasza
usuwają sięwcieńwobec tego
najbliższego.Mistrzostwa
światadlakrakowskiegokie-
rowcysą impreząprioryteto-
wą, awłaśniewtenweekend
odbędzie się ichpierwsza run-
da, na torzeSuzukawJaponii.

(BOCH)

Polacybezbramkowozremisowali zHiszpanami, którzynależądo faworytówturnieju
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