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SPORT LOKALNY
Mistrzostwa Polski Oyama Karate w Kata w Olkuszu

Medalowe żniwo
b Olkuszanie uzyskali najlepszy wynik w mistrzostwach Polski
w 20-letniej historii Jurajskiego Klubu Oyama Karate

6 kwietnia 2012

Kalendarzyk
kibica
Piłka nożna
III liga
Przebój Wolbrom
– Naprzód Jędrzejów
(sobota, godz. 14), Granat
Skarżysko-Kamienna
– Janina Libiąż (sobota,
godz. 12), Limanovia –
Beskid Andrychów
(sobota, godz. 16).
IV liga
Halniak Maków Podhalański – MKS Trzebinia-Siersza (sobota, 14), IKS
Olkusz – Orzeł Piaski Wielkie (sobota, 14), Spójnia
Osiek – Lotnik Kryspinów
(sobota, 14), Przeciszovia
– Orzeł Balin (sobota, 16).
V liga
Nadwiślanin Gromiec
– Babia Góra Sucha
Beskidzka, Alwernia – Unia
Oświęcim, Skidziń
– Zagórzanka (sobota, 15).
A klasa Chrzanów
Start – Arka (11), Tempo –
Nadwiślanka (13), Dulowa
– Kościelec, Błyskawica
– Korona (14), Victoria
– Ruch (15), Regulice –
Żarki (16), Wisła –
Wolanka (16) – sobota.
A klasa Olkusz
Spójnia II – Trzy Korony
(10ľ, Jura – Centuria (11),
Sokół – Unia (12), Dłubnia
– Ospel (15), Bolesław
– Laskowianka (16),
Wielmożnaka – Prądnik
(16) – sobota.

stopniupodiumstanęliMateusz
Zoń i Patryk Papież.
Z kolei w kobudo (kata z bronią) najlepsza wśród juniorek
była Kinga Skalniak natomiast
w juniorach rywalizację wygrał
MateuszZoń,aPatrykPapieżbył
trzeci.

Wkobudojuniorekstarszych
drugie miejsce wywalczyła Dorota Skalniak.
Finalistówdekorowaliprezes
zarządu Oyama Karate PFK
HanshiJanDyduch(8dan)zKrakowa, przewodniczący komisji
sportu i rekreacji olkuskiego
urzędu gminy Włodzimierz
Kondek oraz dyrektor MOSiR
Dariusz Murawski.
–Składamwszystkimzawodnikom gratulacje i wyrazy najwyższegouznaniazaosiągnięte
wyniki – podkreśla Kazimierz
Skalniak. – Były one dla mnie
miłą niespodzianką i zarazem
najlepszym prezentem z okazji
jubileuszu 30-lecia mojej przygody z karate – mówiąc te słowa
szef olkuskiego klubu był
dumny ze swoich podopiecznych.
Zawodnikomkibicowalim.in.
wójt Trzyciąża Roman Żelazny,
dyrektor
Zespołu
Szkół
w Zadrożu Renata Żelazna, dyrektorolkuskiegoZSnr4Marida
Zoń.
Jednym z patronów mistrzostw była nasza redakcja.

Turniej dla Dawidka

W B klasach

Siatkarski cykl czterech hal

8-latkowie z Orbity byli najlepsi

Ruszą dopiero Libiążanie pierwszym liderem
w połowie
kwietnia

Jerzy Zaborski

rzalnej atmosferze wypełnionych po brzegi trybun hali
MOSiR w Bukownie, ośmiolatkowiemiejscowejOrbityokazali się najlepsi w „Turnieju dla
Dawidka”. Narehabilitacjęchorego chłopca zebrano prawie 6
tysięcy złotych!
Lepszego scenariusza nie
można było sobie wyobrazić.
Wymarzona wręcz gra gospodarzy, publiczność godna największych stadionów, a do tego
niezwykła szczodrość, dzięki
której udało się zebrać potrzebną kwotę na szczytny cel,
zakupbieżnirehabilitacyjnejdla
ośmioletniego
Dawidka
Porębskiego zKrzykawki, który
nie może chodzić. To dla swojego rówieśnika grali chłopcy
z sześciu drużyn: Akademii 21
z Krakowa, GKS-u Katowice,
Przeboju Wolbrom, APN Czeladź, MUKP Dąbrowa Górnicza
i gospodarzy Orbity Bukowno.
Dla tych ostatnich było to dodatkowo szczególne wyzwanie,

Trzynaście medali zdobyli olkuszanie w mistrzostwach Polski, co jest najlepszym wynikiem sekcji

Szwagierczak, z kolei trzecie
miejsce przypadło w udziale
Grzegorzowi Fugalińskiemu.
RywalizacjęwśróddziewczynekstarszychwygrałaKingaKowal, wyprzedzając inną olkuszankę,WeronikęFurman.Zkolei uchłopców starszych trzecie

gdyż drużyna rocznika 2004,
prowadzonaprzeztreneraJarosława Raka oficjalnie debiutowałaprzedswojąpublicznością.
Turniej rozpoczął symbolicznym kopnięciem piłki trzyletniSzymekGładys–chłopiec,
dla którego podobne rozgrywki
zorganizowano rok temu. Zebrano wtedy ponad 2,5 tys. zł
na zakup pionizatora, choć
pewnie nikt wówczas nie przypuszczał, że już za rok Szymek
sam stanie na boisku. Taki widok krzepił serca i otwierał…
portfele. Do puszek sypały się
więc datki, a kwintesencją
szczodrości była aukcja pamiątek sportowych. Rodzicom
Dawidka przekazano symboliczny czek na kwotę 4579,05 zł
i 220 euro. To z całą pewnością
wystarczy na zakup niezbędnej
bieżni.
Drużyny grały w dwóch grupach systemem każdy z każdym. W pierwszej grupie najbardziej zacięty był pojedynek
pomiędzyOrbitąaAkademią21,

REKLAMA

SALON WYSTAWOWY W BUDYNKU A&K
CHRZANÓW, ul. Szpitalna 74B
Tel: 32 623 11 22
lub kom. 600 994 264

miejscezająłMiłoszMilej.Wkategorii juniorów młodszych
olkuszanie nie stanęli na najwyższym podium, ale Norbert
Szwagierczak zajął drugie miejsce, a z kolei w juniorkach starszychDorotaSkalniakbyłatrzecia. W juniorach na najniższym

zakończony ostatecznie zwycięstwem gospodarzy 2:1.
Wpółfinalepomiędzygospodarzami a GKS-em Katowice
działy się rzeczy jak z filmów
Hitchcocka….
Orbita najpierw prowadziła
1:0, ale GKS szybko wyrównał.
Orbitaznówstrzeliłana2:1ijuż,
już wydawało się, że dowiezie
prowadzenie do końcowej syreny, gdy w ostatniej minucie
jednemu z katowiczan wyszedł
strzał życia. Zimnej głowy nie
straciłtylkotrenerJarosławRak,
który dokonał pokerowej
zmiany. Wprowadzony na plac
Kuba Sasin po kilku sekundach
dostał piłkę w polu karnym
gości i trafił idealnie. Po chwili
wybrzmiała końcowa syrena,
któraoznaczała,żetoOrbitajest
wfinale.Finałtakemocjonujący
już nie był. Rozpędzeni gospodarze rozbili Dąbrowę aż 4:0,
a już po trzech minutach nie
byłozłudzeń,ktojestwtejparze
lepszy.
(żuk)
1395576/00

(żuk)

CHRZANÓW – OLKUSZ. Pił-

karskie rozgrywki w klasach
wyższych już się zaczęły, natomiastpiłkarzezklasyBczekają.
W Olkuszu zespoły zaczną
rywalizację 15 kwietnia.
Do rozgrywek przystąpi tylko
dziewięć zespołów. Zresztą
mieliśmy już do czynienia
z taką sytuacją jesienią, choć
sezon zaczynało j dziesięć drużyn. PPN Olkusz wycofał jednak drużynę Bukowianki II
z rywalizacji, po tym jak trzykrotnie nie stawiła się ona
na mecze. Wyniki z pierwszej rundy zostaną zachowane,
natomiast pozostałe spotkania
będą weryfikowane jako walkowery.
W tabeli prowadzi Leśnik
Gorenice, mający 27 punktów,
przed Błyskiem Zederman – 22
i Jutrzenką Ostrężnica – 10. Tabelę zamykają Bukowianka II –
3 i Skok Lgota Wolbromska – 2
pkt.
Natomiast w Chrzanowie też
rywalizacja w B klasie rozpocznie się w połowie miesiąca.
W tej lidze nie ma takich kłopotów jak w Olkuszu, gra jedenaście zespołów. Najbardziej zadowoleni są w Tenczynku, bo Tęcza lideruje z 25 pkt. przed
Promykiem Bolęcin i Fablokiem Chrzanów – po 22.
(żuk)
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medali zdobyli
olkuszanie
w
mistrzostwach Polski
Oyama Karate w Kata, których
byligospodarzami.Natendorobek złożyły się cztery złote medale, trzy srebrne i sześć brązowych.
–Tonajlepszywynikwprawie
dwudziestoletniejhistoriiJurajskiego Klubu Oyama Karate
w Olkuszu – mówi jego prezes
Kazimierz Skalniak i zarazem
główny organizator imprezy. –
W sporcie nic jednak nie jest
dziełemprzypadku.Gradmedali
toefektciężkiejiżmudnejpracy.
MistrzostwaPolskibyłytakże
wielkim sukcesem organizacyjnym, a to głównie dzięki doskonałejwspółpracyorganizatorów
imprezy z dyrektorem MOSiR
Dariuszem Murawskim i bezinteresownemu zaangażowaniu
rodziców.
Wśród dzieci z olkuskiego
klubu na najwyższym stopniu
podium stanęła Karolina

Libiąska ekipa Titan Lux została liderem cyklu po pierwszym turnieju
SIATKÓWKA. Titan Lux Libiąż

został liderem klasyfikacji cyklu Turnieju Czterech Hal,
w którym po raz pierwszy
stawką będzie puchar starosty
chrzanowskiego. Organizatorem jest chrzanowski Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek
Sportowy. Pierwszy turniej odbył się w ZSE–CH w Trzebini.
– Cykl turniejów jest otwarty
– informuje Krzysztof Zubik,
szefchrzanowskiegoPMOSizarazem główny organizator imprezy. – Mogą w nim startować
zespołyamatorskiereprezentujące miasta, miejscowości,
osiedla, zakłady pracy czy
szkoły. Kolejne turnieje zostaną
rozegranewkwietniu,październiku igrudniu. Zwycięska ekipa
zdobędzietytułmistrzapowiatu
chrzanowskiego i okazały puchar starosty.

Dopierwszegoturniejuprzystąpiłosześćekip,podzielonych
na dwie grupy. Po zakończeniu
eliminacji rozegrano walkę
oposzczególnelokaty.Wmeczu
opiątemiejscePMOSChrzanów
pokonał zbieraninę Chrzanów
2:1, o 3 miejsce: Ósemka Chrzanów–AmatorkaZagórze2:1,o1
miejsce: Titan Lux Libiąż –
Grupa 53 Chrzanów 2:0.
Kolejność w rankingu cyklu
po pierwszym turnieju: 1. Titan
Lux Libiąż – 12 pkt., 2. Grupa 53
Chrzanów – 10 pkt., 3. Ósemka
Chrzanów – 9 pkt., 4. Amatorka
Chrzanów – 8 pkt., 5. PMOS
Chrzanów – 7 pkt., 6. Zbieranina Chrzanów – 6 pkt.
Kolejny turniej odbędzie się
28 kwietnia. Do rywalizacji
można się włączyć w trakcie
trwania cyklu.
Jerzy Zaborski

