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Sport Nowosądecki

Bezkonkurencyjni Rosjanie
IX OLIMPIADA NOTARIALNA. Padający przez trzy dni deszcz nie przeszkodził rejentom z siedmiu krajów

w stoczeniu sportowych zmagań
Rywalizacja upłynęła pod znakiem zdecydowanej hegemonii
notariuszy z Rosji. Triumfowali
oni oczywiście w klasyfikacji medalowej, aż szesnastokrotnie stając na najwyższym podium.
Za plecami gości zza wschodniej
granicy trwała zacięta walka o kolejne miejsca w punktacji. Zwycięsko wyszli z niej reprezentanci Izby Notarialnej z Katowic, wyprzedzając coraz lepiej czujących
się w Mszanie Dolnej Węgrów
i Ukraińców. Udany debiut zaliczyli w igrzyskach Czesi, gromadząc na swym koncie kilka krążków.
– Pogoda tym razem nas nie
rozpieszczała – przyznaje Czesław
Szynalik, szef Komitetu Organizacyjnego Olimpiady. – Jej kaprysy nie wymusiły jednak zmian
w programie zawodów. Myślę, że
przeszło trzystu uczestników zmagań rozjechało się do domów w poczuciu milo spędzonego czasu.
Konkurencja na wszystkich arenach była ostra i zacięta, ale szyb-

Bezkonkurencyjni w klasyfikacji drużynowej okazali się reprezentanci Rosji FOT. KUBA TOPORKIEWICZ
ko następowało zbratanie zawodników podczas towarzyskich spotkań. Za rok czeka nas dziesiąta,
zatem jubileuszowa edycja igrzysk.
Uczynimy wszystko, żeby nadać
jej wyjątkowy charakter.

Zwycięzcy poszczególnych konkurencji:
Lekkoatletyka
– bieg na 1500 m: Natalia Flejszer (Rosja) – Jindrich Prochazka (Czechy);
– skok w dal: Nina Mironowa (Rosja) – Wołodymyr Semenczenko (Ukraina);

– pchnięcie kulą: Elena Wozniesienska – Filip
Horompoli (Słowacja);
– 100 m: Joanna Ramęda-Filip (Szczecin) – Pal
Molnar (Węgry);
– sztafeta 4 razy 100 m: Rosja – Węgry;
– sztafeta 4 razy 100 m Rad Izb notarialnych: 1.
Łódź
– bieg na 400 m: Elena Wozniesienskaja (Rosja)
– Radosław Stępniak (Wrocław).
–skok wzwyż: Judit Racz-Csepany –Siergiej Tkaczenko.
– sztafeta 4 razy 400 m: Rosja – Wrocław.
Pływanie
–50 m stylem dowolnym: Maria Afanasjewa (Rosja) –Adam Robak (Katowice);, 2. Dmitrij Woczarow (Rosja), 3. Jurij Rymarenko (Ukraina);
–50 m stylem klasycznym: Afanasjewa –Robak;
– 200 m stylem dowolnym: Afanasjewa – Robak
– sztafety: Rosja.
Brydż sportowy
Magdalena Chlańda (Kraków) i Jacek Przetocki
(Lublin).
Rzuty do kosza
Renata Waśkiewicz (Łódź) – Adam Robak (Katowice).
Podnoszenie ciężarka
SwietłanaDunajewska (Ukraina) –Radosław Stępniak (Wrocław).

Szachy
Anna Klubczewska – Krzysztof Dykacz (Katowice).
Siatkówka
1. Rosja, 2. Warszawa, 3. Wrocław.
Piłka nożna
1. Rosja, 2. Kraków, 3. Warszawa.
Koszykówka
1. Rosja, 2. Warszawa, 3. Katowice.
Tenis ziemny
Olga Grybanowa (Ukraina) – Łukasz Gajos (Katowice), mikst: Nikołaj Stojanow/Katja Stojanowa
(Bułgaria).
Tor przeszkód
1. Warszawa, 2. Ukraina, 3. Rzeszów.
Przeciąganie liny
1. Rosja, 2. Słowacja, 3. Ukraina.
Tenis stołowy
Daria Jewdokimowa (Rosja) – Aleksander Nikitow (Bułgaria).
Rzuty karne prezesów Izb Notarialnych
1. Ferenc Kovacs (Węgry), 2. Dariusz Rzadkowski
(Katowice), 3. Radosław Kaniecki (Łódź) – najlepszy bramkarz: Czesław Szynalik (Kraków).
Konkurs „Śpiewać każdy może”
1. Kraków, 2. Katowice, 3. Rzeszów.
Inne wyróżnienia

Siergiej Tereszczenko –uczestnik olimpiady przybyły z najdalszego zakątka świata, Adam Sokołowski – puchar specjalny, Agata Miland-Huzarewicz (Katowice) -miss foto, Izba Warszawska
– nagroda fair play.
Klasyﬁkacja generalna
1. Rosja 16 9 6 – 31
2. Katowice 6 3 3 – 12
3. Węgry 4 3 3 – 10
4. Ukraina 3 2 5 – 10
5. Wrocław 3 2 4 – 9
6. Łódź 3 1 3 – 7
7. Bułgaria 2 0 3 – 5
8. Kraków 1,5 2 2 – 5,5
9. Warszawa 1 9,5 3 – 13,5
10. Słowacja 1 4 0 – 5
11. Szczecin 1 2 3 – 6
12. Czechy 1 1,5 1 – 3,5
13. Lublin 0,5 0 0 – 0,5
14. Gdańsk 0 2 2 – 4
15. Rzeszów 0 1 3 – 4
16. Białystok 0 1 0 – 1
17. Poznań 0 0 1 – 1
(w kolejnych rubrykach: miejsce, reprezentacja, medal złote, srebrne, brązowe, ilość medali ogółem).
(DW)

Teraz grają u siebie

Aleksandra Jagieło była najskuteczniejszą zawodniczką
w drugim meczu FOT. (JEC)
LIGAPLUS KOBIET. Po dwumeczu mistrzyń Polski zespołu
Bank BPS Muszynianka/Fakro
z Aluprof Bielsko Biała jest remis 1-1.
W pierwszym meczu siatkarki Bog da na Ser wiń skie go
wprost zdeklasowały rywalki
wygrywając 3-0 w ciągu niespełna 70 minuty. Drugie spo-

tkanie było znacznie bardziej
zacięte i przegrane 0-3. Kolejne dwa spotkania odbędą się
w Muszyna, środę i czwartek.
Początek rywalizacji w obu
przypadkach o godz. 20.30.
– Moim zdaniem powinni śmy wy grać nie dziel ny
mecz – mówi trener zespołu
Bank BPS Muszynianka/Fakro Bogdan Serwiński – Za-

brakło w kilku przypadkach
szczę ścia. Pił ka tań czy ła
na siatce i spadała po naszej stronie, albo po bloku
trafiała w antenkę. W pierwszych dwóch setach byliśmy
blisko sukcesu, ale to rywalki zachowały więcej zimnej
krwi. Prawda jest taka, że
przegrana wzięła się stąd,
iż zawodniczki zaczęły odczuwać nieco zmęczenie meczami półfinałowymi. Brakowało dokładność w naszej
grze i szybkich ataków. Byli śmy o uła mek se kun dy
za wolni.
Wczoraj wszystkie zawodniczki z Muszyny miały wolne, odpoczywały.
– Po tak długim okresie
grania, praktycznie, co trzeci
dzień, lub co dnia, należał się
im wypoczynek i chwila na odreagowanie – dodał Bogdan
Serwiński – Ja oglądnąłem
powtórkę meczu w telewizji.
Do połowy trzeciego seta było
dobrze. Jestem przekonany,
że jeżeli wygralibyśmy pierwszego lub drugiego seta, to
mecz byłby nasz. Stało się inaczej. Moja drużyna wie, o co
gra. Jestem przekonany, że teraz w Muszynie znów obejrzymy zespół grając tak, jak
w pierwszym meczu, w Bielsku. Te dziewczyny, a właściwie kobiety mają charakter
i z pewnością powalczą.
– Cóż powiedzieć, kiedy
przegrywa się mecz, w którym mogły śmy zwy cię żyć
– opowiada kapitan mineralnych, Aleksandra Jagieło, która w drugim meczu zdobyła
aż 18 punktów – Zabrakło nam
koncentracji i trochę siły. Niektóre koleżanki bardziej odczuwają trudy sezonu i to było widać. Ale teraz mamy kilka dni dla siebie. Wprawdzie
od wtorku zaczynamy treningi, ale sama świadomość, że
już w czwar tek mo że być
po wszystkim bardzo nas mobilizuje.
(JEC)

Tak wyglądał w poniedziałek stadion Sandecji FOT. JEC

Sandecja pod wodą
P I Ł K A N O Ż N A . Na stadionie przy ul. Kilińskiego można
rozgrywać zawody w piłce wodnej lub przeprowadzić regaty kajakarskie
Wie lo dniowe opa dy desz czu
sprawiły, że na futbolowe boisko przedarła się woda. Spłynęła z sąsiadującego z obiektem komisu samochodowego,
pokryła płyty boiskowe, sięgając do najniższych rzędów trybun. Drenaż przestał działać,
w efekcie cze go rzut oka
na główną płytę przywołuje skojarzenie z basenem pływackim
o olim pij skich roz mia rach.
W ten sposób wielomiesięczne,
żmudne pielęgnowanie murawy przez gospodarza obiektu
Wło dzi mie rza Cheł mec kie go
okazało się psu na budę przy-

datne, a przypomnijmy, że nie
dalej jak dwa tygodnie temu
świetny napastnik Warty Poznań Piotr Reiss cmokał z zachwy tu nad sta nem bo iska
na stadionie im. Ojca Władysława Augustynka, twierdząc
wręcz, że podobnych nawierzchni nie ma wiele ekstraklasowych drużyn. Nasuwa się pytanie: kiedy i czy w ogóle piłkarze MKS zagrają jeszcze w tym
sezonie na własnym terenie?
– Kiedy w poniedziałek rano przybyłem na stadion, ręce
mi opadły – mówi Andrzej Danek, prezes Sandecji. – Można
się było załamać. Wkrótce przypomniałem sobie jednak, że z podobną sytuacją spotkałem się
już przed kilku laty jako prezes
Dunajca. Boisko tego klubu też
było zalane. Ale deszcz ustał

i woda dosyć szybko zeszła, nie
pozostawiając na płycie większych zniszczeń. Mam nadzieję, że podobnie stanie się w przypadku Sandecji. Nie wyobrażam sobie, byśmy dwa pozostałe do końca rozgrywek mecze,
w których jesteśmy gospodarzami mieli rozgrywać poza Nowym Sączem. Własne boisko jest
naszym atutem. A przecież, mimo surowej lekcji udzielonej
nam w niedzielę przez Widzew,
nie re zy gnu je my z awan su
do ekstraklasy.
Sandecja nie jest jedynym
klubem, który ucierpiał na anoma liach
at mos fe rycz nych.
Pod wodą znalazły się także piłkarskie boiska m.in. Heleny, Zawady i Jedności Nowy Sącz,
a także wielu innych okolicz(DW)
nych klubów.
REKLAMA

