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W „Łuczniczce” II faza
siatkarskiego mundialu

Na czele 100. rankingu „Piłki
Nożna” Boniek, na liście są
też Osuch i Rumak 4strona 22

W roli statystek wystąpiły młodziczki Pałacu

4strona 23

Koszykówka. Brązowe medalistki mistrzostw Polski za kilka dni opuszczą obiekt Chemika
TADEUSZ NADOLSKI

Sytuacja się krystalizuje
Po rozegraniu 5. kolejek krystalizuje się sytuacja w ekstralidze
kobiet, w której to od czterech sezonów występuje bydgoski KKP.
W pięciodrużynowej czołówce
jest m.in. Zagłebie. Lubinianki
za półtora tygodnia gościć będą
w Bydgoszczy, gdzie sprawdzą
siły przetrzebionego (kontuzje)
kadrowo zespołu znad Brdy. Teraz w ekstralidze nastąpi przerwa. W sobotę w Toruniu żeńską
kadrę PZPN (33 miejsce w rankingu FIFA) czeka eliminacyjny
mecz do MŚ z Irlandią Północną
(57 m.). Od wczoraj biało-czerwone przebywają na zgrupowaniu w podbydgoskiej Brzozie.
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Opanowali Broadway
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Ludzie z Bydgoszczy rządzą
polskim futbolem

Turniej po turnieju
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Cztery zwycięstwa odnieśli zawodnicy Łuczniczki w ogólnopolskim turnieju niewidomych
i słabo widzących, który odbył się
w bydgoskiej kręgielni Broadway.
W kategorii B1 (niewidomi) kobiet bydgoszczanki zajęły całe
podium. O zwycięstwo walczyły
mistrzyni Polski Mariola Maćkowiak i wicemistrzyni kraju Karolina Rzepa. Ostatecznie lepsza
okazała się Rzepa, która zdobyła
731 pkt, zaś Maćkowiak uzyskała 714 pkt. Trzecie miejsce zajęła
Karolina Trojan - 417 pkt, a szósta była Katarzyna Świątek - 333
pkt. Wśród mężczyzn Patryk Iks
(659 pkt) wyprzedził reprezentantów kraju Krzysztofa Tarkowskiego (Hetman Lublin) - 636 pkt
i Piotra Dudka (Pionek Włocławek) - 603. W kategorii B2 mężczyzn wygrał także reprezentant
gospodarzy Arkadiusz Gęstwiński (1013 pkt). Z kolei w kat. B3
triumfowała Honorata Borawa,
mistrzyni kraju. Reprezentantka
Łuczniczki jako jedyna z kobiet
przekroczyła 1000 pkt, zaliczając
4 oczka więcej. Na drugim stopniu podium stanęła natomiast
w kat. B2 bydgoszczanka Mirosława Malcherek, trzecia zawodniczka mistrzostw kraju - 844
pkt. Piąte miejsce zajęła jej klubowa koleżanka Jolanta Szapańska
- 752 pkt.
Triumfatorzy odebrali z rąk Ewy
i Andrzeja Sargalskich, Franciszka Hermana, przedstawicieli
bydgoskiego klubu oraz sędziego
głównego Macieja Mackiewicza
statuetki „Łuczniczki” i nagrody rzeczowe ufundowane przez
Urząd Miasta Bydgoszczy. Borawa, Gęstwiński i Iks, za najlepsze
wyniki w jednej grze (odpowiednio 203, 207 i 149) w poszczególnych kategoriach, otrzymali
także okazałe kule, ufundowane
przez właścicieli kręgielni Broadway.
(MP)

Koszykarki Artego już
niemal w pełnym składzie wystąpiły w pierwszym przedsezonowym
turnieju towarzyskim.
Jak już informowaliśmy, podopieczne Tomasz Herkta w Łodzi pokonały
miejscowy Widzew 77:63 oraz ekipy beniaminków Tauron Basket Ligi
Kobiet - MKK Siedlce 65:62 i AZS
UMCS Lublin 62:61. Oczywiście wyniki były rzeczą najmniej istotną. Co
dały te spotkania zespołowi - zapytaliśmy Tomasza Herkta.

Gra średnio dobra
- W tej chwili razem jesteśmy niespełna dwa tygodnie. więc trudno,
żeby to wszystko funkcjonowało
perfekcyjnie. Naszą grę oceniłbym jak średnio dobrą. W turnieju
w Łodzi nie uczestniczyła Katarzyna Krężel, na uraz mięśnia trójgłowego łydki narzekała Martyna Koc,
która wystąpiła tylko w ostatnim
naszym niedzielnym pojedynku
z gospodyniami. Teraz na treningach będzie już przybliżać się do
warunków meczowych. Oczywiście
cały czas pracujemy nad motoryką, będzie natomiast coraz więcej
taktyki na całym boisku, bo wczśśniej dużo ćwiczeń było na jednego
kosza. Po tych pierwszych sparingach wycięgnęliśmy oczywiście sto-

sowne wnioski i wiemy nad czym
mamy dalej pracować - powiedział
Herkt.
Wczoraj odwiedziliśmy drużynę
nad przedpołudniowym treningu
na siłowni SKT „Centrum” przy
ul Nowotoruńskiej. W zajęciach
uczestniczyły wszystkie koszykarki, w tym Katarzyna Krężel, która
wcześniej pauzowała ze względu
na bóle w plecach.
- Nie są to bardzo ciężkie ćwiczenia, a przede wszystkim dostosowane do potrzeb koszykówki - wyjaśnił nam trener.

Przenosiny do „Artego Areny”
Wyniki turnieju w Łodzi: Artego
Bydgoszcz - MKK Siedlce 65:62
(17:15, 25:10, 16:22, 7:15), Artego Bydgoszcz - AZS UMCS Lublin
62:61 (17:14,14:21,19:6, 12:20),
Artego Bydgoszcz – Widzew Łódź
77:63 (16:24, 24:12, 12:17, 25:10),
Widzew Łódź - AZS UMCS Lublin
51:83, Widzew Łódź - MKK Siedlce
46:75, MKK - AZS UMCS 73:57.
Punkty dla Artego: Carter 18, 5,
20, Nwagbo 13, 18, 8, McBride 12,
8, 16, Gala 8, 12, 6, Mowlik 7, 8, 2,
Tellier 5, 2, 8, Szybała 2, 4, 7, Bekasiewicz 0, 5, 3, Koc -, -, 7.
W najbliższy weekend nasz ekipa
wybiera się na kolejny turniej towarzyski - do Wrocławia.
Wszyscy już jednak myślami są
przy wtorku, 16 września, kiedy to
drużyna odbędzie pierwszy trening
w nowiuteńkiej „Artego Arenie”.

W początkowym okresie przygotowań do sezonu wiele zajęć odbywało się
na stadionie Chemika. Od lewej: Karina Szybała, Edyta Faleńczyk, Katarzyna
Krężel i trener Tomasz Herkt.
FOT.: TOMASZ CZACHOROWSKI
Reklama
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Zapisujcie się, grajcie, wygrywajcie
Kolejna edycja „Z podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” - pod patronatem „Expressu Bydgoskiego”
MARCIN KARPIŃSKI
Największe rozgrywki młodzieżowe
w Europie „Z Podwórka na Stadion
o Puchar Tymbarku” ponownie
zawitają do naszego regionu.

Można już zapisywać się do kolejnej edycji ogólnpolskiego turnieju, w którym
na zwycięzców czekają piękne nagrody!
FOT.: A. KRASZEWSKI/TYMBARK

Impreza zyskała już rangę nieoicjalnych mistrzostw Polski w kategoriach U’8, U’10 i U’12.
Turniej przeznaczony jest dla
szkół podstawowych, Uczniowskich Klubów Sportowych i Akademii Młodych Orłów. Rywalizacja
w każdym regionie obejmuje etap
gminny, powiatowy oraz 16 inałów
wojewódzkich, których zwycięzcy zagrają w inale ogólnopolskim.
Ukoronowaniem kolejnej edycji
będą mecze inałowe, które rozegrane zostaną na Stadionie Narodowym w Warszawie, bezpośrednio
przed meczem inałowym Pucharu
Polski. A to nie koniec atrakcji. Zwycięskie drużyny wyjadą także na jeden z meczów reprezentacji Polski.
Przypomnijmy, że w poprzedniej edycji do sportowej rywalizacji

przystąpiło ponad 200 tys. dziewcząt i chłopców z całej Polski.
Główne cele turnieju to popularyzacja aktywnego stylu życia wśród
uczniów szkół podstawowych, wyłanianie piłkarskich talentów oraz
spełnianie dziecięcych marzeń.
Według organizatorów w trakcie
14-letniej historii turnieju wyrosło
z niego 11 reprezentantów kraju
w różnych kategorii wiekowych.
Zapisy do 15. edycji już trwają (do
10 października). Zespoły można
zgłaszać za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej http://zpodworkanastadion.
pl/formularz-zgloszeniowy.
Aby
potwierdzić udział w rozgrywkach
należy do 19 października zarejestrować w systemie Extranet PZPN
listę zawodników, którzy grać będą
w każdej drużynie już od pierwszego etapu turnieju. W tym celu,
zostanie specjalnie dla każdego
trenera założone konto w systemie
Extranet, a login i hasło wraz z linkiem do systemu zostaną przesłane,
na wskazany w zgłoszeniu do turnieju, adres e-mail po 12 września.

