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Nasz człowiek
w świecie l.a.
Bydgoszczanin
Maciej Łopatto został
zaproszony do współpracy przez IAAF

Wzmocnione
„Byki” wracają!
Celem rugbystów
Alfy Bydgoszcz jest
utrzymanie się
w I-ligowej stawce

strona 23

strona 24

Kolarstwo tandemowe Bydgoskie kolarki na torowych MŚ w Apeldoorn wygrały razem z męskim duetem pokazowy sprint drużynowy

W marcu w Apeldoorn
odbyły się torowe MŚ
w parakolarstwie. Wystartowało 234 zawodników z 36 państw.
W Holandii mieliśmy
też bydgoskie akcenty.
Marek Fabiszewski
m.fabiszewski@express.bydgoski.pl

Polskę reprezentowała 10-osobowa kadra, w tym zawodniczki Pomorsko-Kujawskiego Klubu Kultury Fizycznej Sportu
i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących Łuczniczka Bydgoszcz - Karolina Rzepa z pilotką Edyta Jasińska.
Nie zabrakło także klubowej
trenerki bydgoskiego duetu,
Aleksandry Tecław, która jest
pilotką Iwony Podkościelnej
z Lublina (złoty medal Igrzysk
Paraolimpijskich w Rio 2016).
Dla bydgoskich zawodniczek był to pierwszy start w zawodach torowych tak wysokiej
rangi. MŚ rozpoczęły się konkurencją pokazową - sprintem

drużynowym tandemów. Bezkonkurencyjna okazała się polska drużyna, w skład której
weszły zawodniczki KSN Łuczniczka K. Rzepa z pilotką E. Jasińską oraz męski tandem
z Lublina A. Brzozowski z pilotem K. Kuczyńskim.
Mimo że paniom nie udało
się wywalczyć medalu w konkurencjach indywidualnych, to
z pewnością pojechały na medal, bijąc wszystkie swoje rekordy życiowe. Największy
sukces osiągnęły w sprincie,
w którym po zajęciu 8. miejsca
w kwalifikacjach awansowały
do ćwierćfinału. Tam uległy
tandemowi brytyjskiemu,
przyszłym mistrzyniom świata. Bydgoszczanki w ostatnim
swoim biegu pokonały Chinki,
zajmując ostatecznie 7. miejsce.
W pozostałych konkurencjach - wyścig na 1 km i 3 km Rzepa z Jasińską uzyskały kolejno 12. i 9. miejsce ((3:47,038).
To i tak duży sukces, biorąc
pod uwagę krótki wspólny staż
treningowy. Bydgoski tandem
cały czas myśli o wywalczeniu kwalifikacji na Igrzyska
Paraolimpijskie Tokio 2020.

- Jest jednak różnica między
trenowaniem kolarstwa szosowego i torowego - tłumaczy
Edyta Jasińska. - W każdym
z nich kładzie się nacisk na inne
elementy, ale żebyosiągać wyniki, trzeba dobrze przyłożyć
się w jednej i drugiej dziedzinie.
W Karolinie widzę duży potencjał, ona jeszcze nie wykorzystuje pełni swoich możliwości.
Ciągle się uczy, ale co najważniejsze: ma do tego duże zapał
i odpopwiednie predyspozycje.
Drugi duet z bydgoską
kolarką - Iwona Podkościelna/Aleksandra Tecław - w wyścigu na dochodzenie na 3 km
w kwalifikacjach uplasowały
się na 6. miejscu (3:42,175).
Jakie plany na ten rok ma
tandem Karolina Rzepa/Edyta
Jasińska?
- W kwietniu pojedziemy
na
zgrupowanie
kadry
do Lądka-Zdroju - mówi Edyta
Jasińska. - Jednak ze względu
na
obcięcie
finansowania związku przez ministerstwo
sportu, nie będą to już dwa tygodnie, tak jak bywało wcześniej, ale 9-10 dni. W maju weźmiemy udział w tradycyjnym

kilkuetapowym
wyścigu
w Lublinie i wokół Lublina.
Na pewno jakieś będa wyścigi
w Wielkopolsce. A we wrześniu
mistrzostwa świata na szosie,
też w Holandii.
Problemy organizacyjne i finansowe Polskiego Związku
Kolarskiego sprawiły, że ministerstwo sportu do czasu
wyjasnienia spraw przykręciło
kurek. Cierpią na tym przede
wszystkim zawodnicy, którym
z końcem grudnia 2019 wstrzymano wypłacanie stypendium.
W tym gronie są Karolina Rzepa
i Edyta Jasińska, które stypendium wywalczyy sobie za 8.
miejsce na szosie na MŚ 2018
we włoskim Maniago.
Sama pilotka jakoś sobie radzi. W zawodach startuje na licencji KSN Łuczniczka Bydgoszcz, ale głównym jej sponsorem jest amatorska grupa
„Romet”. Jej właściciel Grzegorz Grzyb zamierza jeszcze
w tym roku wyprodukować
profesjonalne rowery na p;olski
rynek. Edyta Jasińska w treningach na szosie i w indywidualnych startach korzysta z roweru „Rometu”. ¹
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Nauka z Holandii na pewno nie... pojedzie w las

Edyta Jasińska z Karoliną Rzepą i z dyr. KSN Krzysztofem Badowskim

Worek z zimowymi medalami. Są też plany na lato
Wiosna już pełną gębą, zatem pora zamknąć i podsumować zmagania zimowe
sportowców niewidomych
i słabowidzących w sezonie
2018/19. A młodzi narciarze
i biathloniści z Bydgoszczy
odnieśli sporo sukcesów.
Marek Fabiszewski
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Zawodnicy KSN Łuczniczka (od lewej): Mateusz Olendrzyński, Piotr Klimczak i Kacper Jażdżewski oraz opiekunka Wiesława Bielińska-Sych

Zakończenie sezonu sportów
zimowych
niewidomych
i słabowidzących odbyło się
w Wiśle i okolicy (Kubalonka).
7-10 marca na trasach narciarskich Polskiego Związku Narciarskiego w Kubalonce odbyły się MP w narciarstwie biegowym organizowane przez Stowarzyszenie Cross, a 10-13
marca w Wiśle odbyły się MP
w biathlonie organizowane
przez ZKF Olimp.
Na zimowych trasach Beskidu Śląskiego startowało
czterech młodych zawodników KSN Łuczniczka Byd-

goszcz, którzy wrócili stamtąd
z workiem medali. To Patrycja
Doman, Kacper Jażdżewski
Mateusz Olendrzyński, Piotr
Klimczak. Opiekowały się nimi Wiesława Bielińska-Sych
i Maria Czarnecka. Czworo
młodych zawodników wywalczyło 10 medali (4-3-3) oraz
miejsca (4-6.) tuż za podium
z niewielką stratą medalistów.
MP W NARCIARSTWIE BIEGOWYM
Bieg krótki-sprint, juniorzy: 3. Kacper
Jażdzewski, 5. Piotr Klimczak, 6. Mateusz
Olendrzyński; młodziczka: 2. Patrycja Doman;
Bieg długi-indywidualny, juniorzy: 1. Jażdzewski, 4. Klimczak, 5. Olendrzyński; młodziczka: 2. Doman.
MP W BIATHLONIE
bieg krótki-sprint, juniorzy: 2. Jażdzewski, 3.
Olendrzyński, 4. Klimczak; młodziczka: 1. Doman;
bieg długi-indywidualny, juniorzy: 2. Jażdzewski, 3. Olendrzyński, 4. Klimczak; młodziczka: 1. Patrycja Doman.
Wcześnie wyżej wymienieni zawodnicy startowali też
w Pucharze Polski w Kościelisku, a Oskar Ludwiczak (3.

miejsce) w V Biegu Popradzkim w Piwnicznej-Zdroju.
17-letni niedowidzący Kacper Jażdżewski pochodzi
z Czerska, ale tak jak jego koledzy i koleżanka ze sportowych
aren, są na co dzień uczniami
Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego nr 1 im. L.
Braille’a w Bydgoszczy przy ul.
Z. Krasińskiego, gdzie nauczycielkami są dwie wspomniane
opiekunki i trenerki.
- Trenuję drugi rok - mówi
Kacper Jażdżewski. - Pierwszy
raz narty założyłem na nogi
na biathlonowym zgrupowaniu na Słowacji, to było w listopadzie 2017 roku. W bardzo
krótkim czasie zrobiłem to,
na co inni muszą pracować, lub
pracują dłużej. Już w pierwszym sezonie udało mi się zdobyć mistrzostwo Polski w biathlonie. Przez liczne zgrupowania, na które jeździliśmy, poprawiałem swoje wyniki i zdobywałem nowe doświadcze-

nie, nową wiedzę z narciarstwa
biegowego i biathlonu.
Kacper Jażdżewski i Mateusz Olenderek swoich sportowych zainteresowań nie ograniczają do dyscyplin zimowych. Startują też latem, najbliższe plany: MP juniorów
w lekkiej atletyce 17-19 maja
w Tarnowie, Kacper na 800
i 1500 m, Mateusz na 400 i 800
m. Do biegów na bieżni przygotowuje ich Tomasz Chmurzyński, były 4-krotny paraolimpijczyk w maratonie.
W planach także udział
w MP w biathlonie letnim
w czerwcu w Rymanowie.
Wyjazdy na zawody i zgrupowania niewidomych sportowców finansowane są przez
KSN Łuczniczka dzięki dotacjom miasta Bydgoszczy i ministerstwa sportu. Jeśli chcesz
wspomóc działalność klubu
i niewidomych sportowców,
podziel się podatkiem 1%: KRS
0000035474.¹

