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Złote kule i nominacje
Niewidoma Karolina Rzepa
z KSN „Łuczniczka” Bydgoszcz
wywalczyła tytuł bowlingowej
mistrzyni Polski i w maju pojedzie na igrzyska do Seulu.
Kazimierz Fiut
dzial.sportowy@pomorska.pl
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Rekordy życiowe

Astoria bez Obarka
Zarząd I-ligowej Astorii rozwiązał kontrakt z Karolem
Obarkiem. Ja podano, skrzydłowy bydgoskiej drużyny nie
prezentował zadowalającej
formy w ostatnich meczach
i stąd decyzja o zakończeniu
współpracy. Obarek dołączył
do Astorii w sezonie 2012/13,
wcześniej występował w II-ligowym AZS Olsztyn. W tym
sezonie 22-latek wystąpił w
22 spotkaniach (średnia 18,5
minuty), w których notował
średnio 5,7 pkt., 2,4 zb., 1,2 as.

b Przed dwoma laty w Pradze Honorata Borawa i Karolina Rzepa
(z lewej) rywalizowały o medale mistrzostw Europy, tym razem
do Seulu na światowe igrzyska ma szansę wyjazdu Karolina

MUKS trzeci w II lidze
Zakończyły się rozgrywki II ligi kobiet. MUKS WSG SUPRAVIS w ostatnich meczach pokonał na wyjeździe UKS Huragan Wołomin 72:60 oraz u siebie SMS Łomianki 67:64 i zajął
ostatecznie 3. miejsce na 13
startujących drużyn. Niestety,
nie awansował do półfinału
o awans do 1 ligi (2 drużyny
czyli Alles Głowno i Lider
Pruszków), ale zdobyte doświadczenia w rywalizacji ze
starszymi zawodniczkami powinno przynieść efekt w kolejnych latach.

dariusz.knopik@pomorska.pl

Pałacanki walczyły w turnieju
we Wrocławiu.
Podopieczne Macieja Kromrycha rozpoczęły od niespodziewanej porażki z Legionovią
2:3 (-22, -19, 22, 22, - 12). Następnie pokonały MUKS Poprad Nowy Sącz 3:1 (-19, 11, 16, 13) oraz
Impel Wrocław 3:0 (23, 17, 11).
O zwycięstwie naszej drużyny
zdecydował fakt, że Legionovia
w ostatnim meczu uległa Popradowi. Najlepszą siatkarką turnieju wybrano Paulinę Bałdygę,
rozgrywającą Pałacu.

Pozostałe lokaty bydgoszczan:
kobiety, B1 - 5. Katarzyna Świątek, B2 - 6. Mirosława Malcherek, 9. Jolanta Szapańska, mężczyźni, B1 - 8. Patryk Iks, B2 - 6.
Arkadiusz Gęstwiński.
Mistrzostwa kraju były zarazem ostatnią eliminacją do reprezentacji Polski na światowe
igrzyska niewidomych i słabowidzących, które w maju odbędą się w Seulu, stolicy Korei Południowej. Powołanie do kadry
przygotowującej się do tej imprezy otrzymała Karolina Rzepa. To ogromny sukces i wyróżnienie dla tej młodej bo 22-letniej zawodniczki. a

Kazimierz Fiut) oraz w kategorii B3 słabowidząca Honorata
Borawa, odnosząc zwycięstwa
zarówno w eliminacjach, jak

i w finale. W Katowicach obie
zawodniczki Łuczniczki ustanowiły w 6 grach nowe rekordy życiowe: Rzepa - 842 pkt.,

JUDO

EMP Ślesin obronił tytuł

BKSJ zaprasza fanów
W sobotę w Zespole Szkół nr 9
przy ul. Cichej odbędą się
otwarte mistrzostwa Bydgoszczy dzieci i młodzików w judo. Honorowy patronat objął
Rafał Bruski, prezydent miasta. Spodziewany jest udział
ponad 200 zawodników z 30
klubów całej Polski, w tym
z naszego województwa.
Otwarcie imprezy, którą organizuje Bydgoski Klub Sportowy Judo, o godz. 11.00. Najpierw walki dzieci (11.15), później młodzików (13.30). Trener
Grzegorz Dubicki zachęca fanów judo do kibicowania naszym nadziejom w tej dyscyplinie. Wstep wolny.
FUTBOL AMERYKAŃSKI

KOSZYKÓWKA

Dariusz Knopik

Nabór do Archers
Ostatnia szansa na dołączenie
do drużyn, które wystąpią w
ligach PLFAJ (juniorzy, 14-17
lat) i PLFA II (seniorzy, 18+).
Rekrutacja odbędzie się na orliku przy III LO (Nowogrodzka)
w najbliższą sobotę o godz. 14.
Rekrutacja to testy sprawnościowo-wydolnościowe. Należy zabrać strój sportowy i buty, najlepiej piłkarskie. W razie
pytań kontakt mailowy: rekrutacja@bydgoszcz-archers.
pl lub pod nr telef. 516-188
-368 - Adrian Kuźniewski i
602-762-700 - Daniel Białek.
(AS)

Halowa piłka nożna
W sali gimnastycznej w Wojnowie rozegrano turniej juniorów.
Z kompletem zwycięstw triumfował obrońca trofeum, zespół
EMP Ślesin.
Adam Szczęśniak
adam.szczesniak@pomorska.pl

Już w pierwszym meczu, mimo
ambitnej postawy, Gryf 2 uległ
3:4 EMP Ślesin.
W drugim, nadspodziewanie łatwo, zespół z Koronowa
pokonał Gryfa 1. W derby Sicienka Gryf 2 pokonał Gryfa 1,
a później rozgromił Victorię z
Koronowa. Ale faworyt - EMP

Komplet Chemika

Chemicy w Częstochowie nie
przegrali meczu, kolejno wygrywając z: Wifamą Łódź 3:0
(18, 20, 17), Progressem Września 3:0 (13, 13, 20) i miejscowym
Norwidem 3:1 (22, 18, -22, 18).
Obok podopiecznych Tomasza Zaczka w finale zagra też
Wifama. Z innych półfinałów
awansowały: MOS Wola Warszawa, Czarni Radom, Metro Warszawa, AZS UWM Olsztyn, Jastrzębski Węgiel i Trefl Gdańsk.
Turniej finałowy odbędzie
się także w Częstochowie. Chemicy bronią 4. lokaty. a

Pływanie

Zapraszamy na nasz portal

Więcej informacji ze sportu, także
regionalnego w naszym serwisie na

Troje zawodników MUKS Piętnastki w MP uzyskało wyniki
kwalifikujące na Igrzyska Europejskie (ME juniorów), które
odbędą się 23-27.06 w Baku.

www.pomorska.pl/sport

Adam Szczęśniak
adam.szczesniak@pomorska.pl

też nie próżnował: ograł Victorię i po zaciętej walce Gyfa 1.
Ostatecznie z kompletem
zwycięstw EMP wygrał turniej
i obronił tytuł sprzed roku.
Wyniki:Gryf2-EMPŚlesin3:4,Gryf1-Victoria
Koronowo1:5,Gryf2-Gryf16:2,EMP-Victoria
8:4,Gryf2-Victoria8:1,EMP-Gryf16:5.
Kolejność:1.EMPŚlesin-9,2.Gryf2Sicienko-6,
3.VictoriaKoronowo-3,4.Gryf1Sicienko-0.
Nagrodyindywidualne -najlepszystrzelec:
PatrykSzamlewski(EMP),najlepszytechnik:
FabianNurkiewicz(EMP),najlepszybramkarz:
JakubTkaczyk(Gryf2).
Organizatorzy dziękują: sołtysowi Wojnowa Mieczysławowi Reggelowi, dyrekcji Centrum Gospodarczego Fundacji
Potulickiej i Waldemarowi Skalskiemu, właścicielowi sklepu
Rolno-Spoż. w Wojnowie. a

b Triumfatorzy turnieju, ekipa EMP Ślesin

Turniej finałowy odbędzie
się w Wieliczce. Oprócz pałacanek i Legionovii zagrają w nim:
MKS Dąbrowa Górnicza, UKS
Orzeł Malbork, Gedania Gdańsk,
Budowlani Łódź, Zryw Volley
Iława i PTPS Piła. Przypomnijmy, że bydgoszczanki bronią
brązowego medalu.

Trzy paszporty do Baku
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Bydgoskie zespoły - Pałacu
i Chemika zagrają w finałach
mistrzostw Polski juniorek
i juniorów. Obie drużyny wygrały swoje półfinały.

Pojedzie do Seulu

Złoty medal zdobyła też jej klubowa koleżanka, słabowidząca
Honorata Borawa.
Tegoroczna rywalizacja o
medale mistrzostw Polski niewidomych i słabowidzących
miała dwie odsłony. Pierwsza
- eliminacyjna rozegrana została 6-7 marca w Katowicach,
a tydzień później w Łodzi odbył się turniej finałowy. O końcowej kolejności decydowała
suma zdobytych punktów w
obu imprezach.

W skrócie

Siatkówka

Borawa – 1120 pkt. i wyraźnie
wyprzedziły swoje konkurentki. W Łodzi jeszcze bardziej powiększyły swoją przewagę.
Rzepa, ubiegłoroczna srebra
medalistka, pod nieobecność
mistrzyni Marioli Maćkowiak,
jej klubowej koleżanki (choroba), po raz drugi sięgnęła po
złoto, zaś dla Borawy był to już
4. tytuł w karierze.

Bowling

Z 10 reprezentantów KSN Łuczniczka, którzy przystąpili do eliminacji, awans do finałowej
rozgrywki wywalczyła siódemka. Na podium i to na najwyższym jego stopniu stanęły dwie
panie, w kategorii B1 niewidoma Karolina Rzepa (asystent

Dwa finały dla juniorów

W Oświęcimiu i Gliwicach w Zimowych Mistrzostwach Polski
rywalizowali 16-latkowie oraz
17-18-latkowie. Wspaniale spisali się bydgoszczanie.
W Oświęcimiu MUKS Piętnastka miała dwie gwiazdy: Natalię Fryckowską i Julię Gus.
Pierwsza zdobyła 4 złote i srebrny medal indywidualnie, druga 3 złote i srebrny, obie były też
uczestniczkami medalowych
sztafet.

b Natalia Fryckowska i Julia Gus

Dwie gwiazdy z MUKS

Mateusz i Agata

Fryckowska już 1. dnia zmagań
wygrała 50 m st. dowolnym i z
czasem 25,84 zapewniła sobie
kwalifikację do Baku. Potem
wygrała także 100 m st. dowolnym - 56,18, 50 m st. klasycznym - 32,97, 50 m st. motylkowym - 27,46 i była druga na 100
m st. zmiennym - 1.05,04.
Okazała się wszechstronną
zawodniczką, zdobywając medale w aż czterech stylach.
Gus wygrała zaś 200 m st.
zmiennym, a czas 2.17,37 dał jej
paszport do Azerbejdżanu. Julia wygrała również 100 m st.
zmiennym - 1.03,83 i 100 m st.
grzbietowym - 1.02,01 oraz zdobyła srebro na 200 m st. grzbietowym - 2.15,48. Zajęła też 4. lokatę na 100 m st. motylkowym.
Obie panny, wspólnie z Alicją Wielewską i Roksaną Słupek,
zdobyły złoty medal w sztafecie
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4x100 m st. dowolnym oraz brązowe na 4x200 m dow. i 4x100
m zmiennym. Słupek ponadto
była 4. na 100 m, 5. na 50 oraz 6.
na 100 m st. grzbietowym.
Z 16-latków z dobrej strony pokazali się Patryk Winiatowski
- 7. na 50 m klasykiem, 8. na
200 zmianą i 6. na 100 zmianą,
także Kacper Szczepański - 7.
na 200 grzbietem oraz sztafety
z tą dwójką oraz Jakubem Dobeckim i Patrykiem Dembskim
(4. na 400 m st. zm), a także z
Dembskim i Jakubem Magielskim (6. na 4x200 m dow.).
Trzecią nominację do Baku
wywalczył Mateusz Żurawicz,
który w MP 17-18-latków w Gliwicach zdobył brąz na 200 m st.
motylkowym (1.59,50) .
W tych zawodach dwa medale zdobyła również Agata Naskręt z Astorii. Zdobyła złoto
na 50 m st. grzbietowym - 28,41
i brąz na 200 m st. grzbietowym
- 2.14,17 oraz była 4. na 100 m
st. grzbietowym. a
ą

