SPORT

22 lutego 2016

KRÓTKO
Sparingi piłkarskie
I-ligowców...
Olimpia Grudziądz - Arka Gdynia
1:0 (0:0). Bramka: Stolc (62karny).
Chojniczanka - Błękitni Stargard
Szczeciński 1:1 (1:1). Bramki:
Krzywicki (31) - Pustelnik (40).
Miedź Legnica - Czernomorec
Odessa 3:3 (1:0). Bramki:
Garguła (37), Forsell (73),
Subbotin (90) - Muraszow
(59-karny), Smirnow (63),
Danczenko (65).
Górnik Wałbrzych - Zagłębie
Sosnowiec 1:2 (0:2). Bramki:
Krzymiński (60) - Arak (30),
Wezałow (34).
Chrobry Głogów - Warta Poznań
1:0 (0:0). Bramka: Górski (87).
Rozwój Katowice - Rekord
Bielsko-Biała 0:0.
MKS Kluczbork - Raków Częstochowa 1:1 (1:1). Bramki: Giel (11)
- Warchoł (43).
Pogoń Siedlce - Znicz Pruszków
2:1 (0:0). Bramki:
Dzięgielewski (64), Rybicki
(88) - Stryjewski (71).
Sandecja Nowy Sącz - Stal Stalowa Wola 2:0 (1:0). Bramki:
Małkowski (25), Janczyk (72).
Rozwój Katowice - Polonia Łaziska Górne 2:0 (0:0). Bramki:
Kozłowski (65), Żak (80).
Wisła Płock - Asgabat FK 2:0
(1:0). Bramki: Reca (39), Ilijew
(55).
Wigry Suwałki - Pjunik Erewan
0:0 (mecz przerwany w 55 minucie z powodu ulewy).
FA

...i drużyn z niższych
lig w regionie
Elana Toruń - Chemik Bydgoszcz
3:0 (1:0). Bramki: Grudziński,
Aleksandrowicz, Born.
KP Polonia/Ostromecko Bydgoszcz - KS Brzoza 5:2 (0:2).
Bramki: Stolarski (3), Sawicki,
Kozołup - Michalski, Jaworski.
BKS Bydgoszcz - Zdrój
Ciechocinek 0:3. Bramki:
Magierski, Matuszak,
Majchrzak.
Start Warlubie - Unia/Drobex
Solec Kujawski 2:1. Bramki:
Janicki.
Wda Świecie - ROL.KO Konojady
2:1 (1:0). Bramki: Urbański,
Kocieniewski - Kanik.
Pogoń Mogilno - Szubinianka 3:2
(3:0). Bramki: Urtnowski, Szal,
samobój - Jurek, Obremski.
LKS Dąbrowa Chełmińska - Pomowiec Kijewo Królewskie 1:8
(1:5). Bramki dla Pomowca:
Taczkowski (4), Więdłocha,
Tarka, samobój, zawodnik testowany.
Start Radziejów - Notecianka
Pakość 3:1 (0:1). Bramki:
Roszak (2), Owedyk - Szot.
Chełminianka - Wisła Nowe 0:4.
Bramki: Piórek (2), Horna,
Reszke.
Czarni Nakło - Orzeł Kcynia 10:2
(5:1).
GP, FA
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PIŁKA NOŻNA Zaplanowany na sobotę sparing z wiceliderem ekstraklasy rosyjskiej nie odbył się

Zawisza nie grał
Zawisza Bydgoszcz i FK
Rostow, wicelider rosyjskiej
ekstraklasy, nie dogadali się
i ciekawie zapowiadający się
sparing w Hiszpanii został
odwołany. Najbliższy mecz
kontrolny zawiszan - w środę.

Marek Fabiszewski

Z

m.fabiszewski@express.bydgoski.pl

awisza ten sparing chciał
przełożyć z soboty
na niedzielę, ponieważ
poprzednie spotkanie podopieczni Zbigniewa Smółki grali
w czwartek. Z kolei sztabowi
szkoleniowemu FK Rostow nie
pasował termin niedzielny.
W związku z tym sparing został
definitywnie odwołany.
W tych okolicznościach
bydgoszczanie skoncentrowali
się na treningach - w sobotę i niedzielę mieli po dwa zajęcia.
A następny sparing zaplanowany jest na środę - rywalem
będzie któryś z lokalnych zespołów III-ligowych. To będzie
ostatni mecz kontrolny na zgrupowaniu, bo ekipa opuści Hiszpanię w piątek.

Remis i zwycięstwo
z rosyjskimi zespołami

Przebywając na zgrupowaniu
w Marbella Football Center
w poprzednich dwóch sparingach z rosyjskimi drużynami Zawisza osiągnął niezłe wyniki.
Bydgoszczanie zremisowali
1:1 z 11. zespołem rosyjskiej ek-

straklasy Dynamem Moskwa
(gola Karola Angielskiego) i wygrali 1:0 z Amkar Perm, zespołem zajmującym 10 miejsce.
Bramkę w 75 minucie zdobył
Szymon Lewicki.

Piłkarze Dolkanu mogą
odejść z klubu

Kłopoy finansowe i organizacyjne dotychczasowegoi sponsora
sprawiły, że wszyscy piłkarze
Dolkanu Ząbki otrzymali wolną
rękę w szukaniu nowych klubów. Zawodnicy dostali potwierdzenia o możliwości rozpoczęcia treningów z innymi zespołami.
Jednym z tych zawodników
jest Marcin Krzywicki, który zasilił już Chojniczankę (w dwóch
sparingach strzeli cztery gole).
Ten zespół będzie ostatnim
sparingpartnerem bydgoskiego
zespołu na tydzień przed wznowieniem rozgrywek (27 marca,
sobota, w Bydgoszczy). Inny
eks-zawiszanin, grający do tej
pory w Dolkanie, Damian
Świerblewski, szuka klubu.

Na Łazienkowskiej
zagrają 16 marca

PZPN ustalił godziny rozpoczęcia pierwszych meczów półfinałowych Pucharu Polski.
Oto dokładne terminy: 15
marca (wtorek, 18.30) Lech Poznań - Zagłębie Sosnowiec; 16
marca (środa, 18.30) Legia Warszawa - Zawisza Bydgoszcz.

FOT. WKSZAWISZA.PL
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Piłkarze Zawiszy na zgrupowaniu w Marbella Football Center mają bardzo dobre warunki do treningów.
Na zdjeciu na pierwszym planie SEBASTIAN KAMIŃSKI, z prawej JEAN-YVES M’VOTO OWONO

Rewanżowe mecze półfinałowe odbędą się 4-5 kwietnia lub
5-6 kwietnia.
Transmisje z wszystkich
spotkań pucharowych przeprowadzi Polsat Sport. ¹
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zapraszamy na Facebooka
polub nasz profil
Express Bydgoski Sport

Niewidomi pobiegną w... biathlonie
Bydgoscy niewidomi i niedowidzący przekraczają kolejne
bariery i zdobywają kolejne
„specjalności”. Nie są im też
obce zimowe sporty. W tym tygodniu pobiegną na nartach
i wezmą udział w... biathlonie.

Marek Fabiszewski
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Tak było rok temu, od lewej: od lewej Mariusz Gołąbek (mistrz Polski), generał
Roman Polko (spotkany na trasie) i Krzysztof Badowski (brązowy medalista)

o Szklarskiej Poręby ekipa bydgoskich sportowców wybrała się w składzie: Tomasz Chmurzyński (trener i zawodnik), Jakub
Chmurzyński (przewodnik) oraz
zawodnicy Krzysztof Badowski,
Wojciech Debner, Georgina
Myler, Rafał Machnikowski i Jakub Olejnik.
Żeby dobrze przygotować się
do obu zawodów bydgoscy
sportowcy na południe Polski wyjechali już w piątek.

Wszyscy oni reprezentują
KSN Łuczniczka Bydgoszcz.
Od wtorku do czwartku rywalizować będą w Jakuszycach
w zawodach Pucharu Polski
w biathlonie, zaś od czwartku
do poniedziałku w mistrzostwach Polski w biegach na dystansach 10 i 15 km.
Warto dodać, że zawody
biathlonowe dla tej grupy sportowców odbędą się po raz pierwszy. Wszycy ci, którzy nie mają
kłopotów ze wzrokiem zapewne zastanawiają się, jak sportowcy z dysfunkcją wzroku mogą
rywalizować w tak bardzo technicznej dyscyplinie.
Przed wyjazdem wyjaśnił
nam to Krzysztof Badowski, dyrektor KSN Łuczniczka.
- Aby wszyscy zawodnicy
mieli równe szanse, każdy startuje z zasłoniętymi oczyma
i na trasie ma oczywiście pomoc

przewodnika - tłumaczy. A strzelanie odbywa się z odległości 10 metrów. Karabinki mają specjalne oprzyrządowanie,
żeby ułatwić zawodnikom wycelowanie w sam środek. Najwyższy dźwiek oznacza, że tzw.
„dziesiątka” znalazła się na linii
strzału. Teraz wystarczy tylko
spokojnie nacisnąć spust. Pudło nie oznacza dodatkowych
rund karnych, zawodnikowi dodaje się karne sekundy.
Sporty zimowe w szkoleniu
bydgoskich sportowców niewidomych i niedowidzących zagościły dwa lata temu.
- W 2014 roku pojechalismy
na Polanę Jakuszycką niejako
na rekonensans. W ubiegłym
roku już walczyliśmy o medale
mistrzostw Polski. Teraz dojdzie biathlon i cieszymy się
na tę rywalizację - mówi Krzysztof Badowski.¹

