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Polska lepsza od Austrii,
Włochy bez straty gola

Bonus to minimum
ŻUŻEL. Niedzielnym meczem
w Pile z Victorią, Speedway
Wanda Kraków rozpocznie rundę rewanżową w II lidze. Wynik
spotkania będzie niezwykle
istotny dla układu tabeli.

PIŁKA NOŻNA. W Krakowie odbywają się mistrzostwa Europy notariuszy

FOT. WACŁAW KLAG

Na Suchych Stawach rozpoczęły się wczoraj piłkarskie 27. Mistrzostwa Europy Notariuszy.
Wystartowało osiem reprezentacji. Dziś od godziny 9 rozgrywane będą kolejne mecze, impreza zakończy się po południu.
Uczestników przywitał
główny organizator mistrzostw Czesław Szynalik, ceremonię otwarcia uświetnił
występ orkiestry, a młodzież
z Mszany Dolnej niosła w pocznie honorowym flagi uczestników rywalizacji. Po odegraniu
hymnów wszystkich państw
przystąpiono do gry.
Pierwszym rywalem Polaków byli obrońcy tytułu Włosi,
którzy wygrali dzięki świetnej
grze w drugiej połowie.
– Na ostatnich mistrzostwach
przegraliśmy z Włochami 0:6,
widać, że postęp w naszej grze
jest wyraźny – cieszył się
Szynalik, który marzy o tym,
aby Polska znalazła się na podium. W meczu z Włochami na początku drugiej połowy nasi reprezentanci nie wykorzystali rzutu karnego.
– Ta impreza pokazuje, że
notariusze nie siedzą zamknięci w swoich kancelariach,
ale dbają o aktywność fizyczną – mówi Krzysztof Maj, prezes Krakowskiej Izby Notarialnej. – Jesteśmy zorganizowaną grupą, w lokalnych
ośrodkach prowadzone są zajęcia w różnych dyscyplinach
sportowych. Naszym sukcesem jest rozgrywana co roku
Olimpiada
Notarialna
w Mszanie Dolnej.
Polska w mistrzostwach Europy bierze udział po raz trzeci, pierwszy raz jest ich organizatorem. – Cieszmy się, że jesteśmy w tak znakomitym gronie uczestników – mówi
Tomasz Janik, prezes Krajowej Izby Notarialnej. – Staraliśmy się zapewnić naszym rywalom jak najlepsze warunki.
Obiekty na Suchych Stawach

Polacy bezbramkowo zremisowali z Hiszpanami, którzy należą do faworytów turnieju

są idealne, bo można grać
na czterech boiskach równocześnie. W Niemczech na poprzednim Euro trzeba było pokonywać spore odległości
z ośrodka do ośrodka. Nasi goście są oczarowani Krakowem
i zadowoleni z organizacji.
Przy okazji mistrzostw, ich
uczestnicy zobaczą m.in. zabytki Krakowa, obóz zagłady
w Oświęcimiu, w planie znalazł się też rejs po Wiśle.
– Bardzo podoba nam się
w Krakowie. Zwiedzaliśmy już
miasto, w planach mamy wyjazd do Wieliczki. Gramy
na razie średnio, ale liczymy,
że drugi dzień turnieju będzie
dla nas szczęśliwszy i postaramy się o dwa zwycięstwa – powiedział zawodnik reprezentacji Czech Michal Czada.
Polacy wczorajsze zmagania zakończyli zwycięstwem
nad Austrią 1:0 (0:0). Bramkę
dającą trzy punkty – i pierw-
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Po pięciu kolejkach prowadzi
z kompletem punktów Kolejarz RAWAG Rawicz. Za nim
stawka jest bardzo wyrównana. Drugie w tabeli KSM Krosno ma 6 pkt, trzy następne drużyny, w tym krakowianie, uzbierały po 4 „oczka”. Tabelę
zamyka Victoria – 2 pkt. Dodatkowo teraz walka toczyć się
będzie o bonus w dwumeczu,
a Speedway Wanda ma w rywalizacji z Piłą 8-punktową zaliczkę. Dla krakowian zdobycie dodatkowego punktu to
plan minimum.
W pierwszym spotkaniu
tych drużyn, przed tygodniem,
nowohucianie kontrolowali
przebieg wydarzeń. W ich szeregach z bardzo dobrej strony pokazał się Czech Vaclav
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szy w historii sukces naszej
drużyny – zdobył Jakub
Królak. – W dwóch poprzednich mistrzostwach Europy
przegraliśmy wszystkie mecze, teraz mamy na koncie remis i wygraną – mówi uradowany Czesław Szynalik.
Losy tytułu rozstrzygną się
pomiędzy Włochami, Hiszpanami a Francuzami. Włochów do boju prowadzą Daniele Rossi (4 gole na koncie)
oraz znakomity rozgrywający Diego Apostolo. Goście
z Italii nie stracili w piątek
bramki. Bardzo skuteczni są
zawodnicy z Hiszpanii. Kapitan ekipy Chimo Calvo liczy
na pierwsze miejsce: – Mamy
przed sobą mecze z Włochami
i Francją i one będą decydujące dla losów tego turnieju. To
bardzo dobrze zorganizowana impreza, bardzo podoba się
nam w Krakowie, macie tu dobrą kuchnię i wyborne piwo.
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Pewnym zaskoczeniem jest
słabsza niż zwykle postawa
Niemców, którzy w ostatnich
mistrzostwach należeli do najlepszych. Dziś rywalami Polaków będą Belgia i Niemcy.

Wyniki
Austria – Francja 0:1, Austria – Hiszpania 0:3,
Belgia – Francja 0:2, Austria – Niemcy 1:0,
Belgia – Hiszpania 0:0, Włochy – Austria 3:0,
Belgia – Niemcy 2:1, Włochy – Belgia 0:2, Czechy – Francja 0:0, Czechy – Hiszpania 2:3,
Niemcy – Czechy 0:5, Polska – Czechy 1:4,
Włochy – Polska 0:0, Francja – Polska 1:0,
Polska – Hiszpania 0:0, Niemcy – Hiszpania
5:0, Czechy – Belgia 0:1, 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
PAWEŁ PANUŚ

Milik junior. Debiutant wywalczył 12 punktów, walnie przyczyniając się do zwycięstwa.
Znalazł się także w awizowanym składzie na rewanż.
W niedzielę być może w nowych barwach wystąpi Tobias
Kroner. Niemiec został w tym
tygodniu wypożyczony przez
Speedway Wandę (z I-ligowej
Ostrovii Ostrów Wlkp.),
a PZM potwierdził go do startów. Z krakowską ekipą związał się także Piotr Dziatkowiak, ale w tym przypadku
nie zostały dopełnione wszystkie formalności.

Awizowane składy
SpeedwayWanda: 1. Sławomir Pyszny,
2. Jozsef Tabaka, 3. Andriej Kudriaszow,
4. Borys Miturski, 5. Stanisław Burza,
6. Vaclav Millik jr.
Victoria: 9. Piotr Świst, 10. Mariusz Franków,
11. Mariusz Puszakowski, 12. Cyprian
Szymko, 13. Marcin Jędrzejewski, 14. Radosław Małuch.
SędziujePiotrNowak(Toruń).
(ART)

Japońska runda Basza
KARTING. Wszystkie tegoroczne starty Karola Basza
usuwają się w cień wobec tego
najbliższego. Mistrzostwa
świata dla krakowskiego kierowcy są imprezą priorytetową, a właśnie w ten weekend
odbędzie się ich pierwsza runda, na torze Suzuka w Japonii.

Kierowcy ścigają się już
od czwartku, ale to dziś i jutro
odbędą się cztery punktowane
wyścigi. Zawodnicy, którzy
w Japonii nie wypadną dobrze,
nie mają co liczyć na dobry wynik w całych MŚ. Zmagania
w najwyższej kartingowej klasie KF1 mają w tym roku charakter kadłubowy, odbędą się
tylko dwie rundy (druga w październiku w Makau).
Do ścigania w Japonii przystąpiło prawie 40 kierowców.
Basza, reprezentującego włoski zespół Birel, wymienia się
w gronie faworytów. Nic dziwnego: jesienią ubiegłego roku,
gdy zawody na Suzuce kończy-

ły sezon, odniósł tam dwa zwycięstwa. Był piątym kierowcą
w klasyfikacji MŚ. Ten rok zaczął jednak gorzej, występy
na torach w Europie, w innych
kartingowych cyklach, były raczej rozczarowujące.
Aktualny mistrz Nyck de
Vries pożegnał się już z kartingiem; młody Holender pilotowany przez McLarena został umieszczony na ścieżce,
którą za kilka lat ma dojść
do Formuły 1. Innych liczących się ubytków w stawce
jednak nie ma, rywalami Basza będą m.in. Włosi Flavio
Camponeschi i Felice Tiene
czy Holender Max Verstappen. Na dodatek miejsce
w szyku młodzieży zechce pokazać Davide Fore. Włoch
w tym roku skończy 38 lat, jak
na kartingowca to wiek sędziwy, ale sześć tytułów mistrza
świata, i to zdobytych wcale
nie w jakiejś zamierzchłej
przeszłości, budzi respekt.
(BOCH)
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