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Kolarstwo Biało-czerwoni wzięli udział w wyścigu CYKLO Krokowa

„Ciężka trasa, z dwukrotnie
pokonywanym podjazdem
pod Sobieńczyce oraz
pilnowanie odjazdów
najlepszych z peletonu,
pozbawiły nas wielu sił
na skuteczny finisz.
Wyścig obsadzony bardzo
mocnymi kolarzami
na dystansie 44 km
kończymy ze średnią
prędkością 39 km/h”
- czytamy na oficjalnym
profilu facebookowym
Klubu Kolarskiego Polonia
Bydgoszcz.
Wyścig ukończyło 259
zawodników. Wyniki
polonistów: Michał
Gąsiorowski (na zdjęciu
z prawej) - 10. miejsce (4.
w kat.), Maciej Bączkowski
(z lewej) - 46. miejsce
(10. w kat.), Daniel Wartała
(w środku) - 50. miejsce
(25. w kat.).
KRIS

Dwie wygrane
Dębów w Żorach
Baseball Zespół KWK
Construction Dęby Osielsko
odniósł w Żorach dwa zdecydowane zwycięstwa nad miejscowymi Gepardami i umocnili się na 2. pozycji w tabeli
Ekstraligi.
Kluczem do wygranych
na Śląsku bejsbolistów
z Osielska 17:2 i 14:9 była skuteczność w ataku: pałkarze
odbili w obu spotkaniach 22
hity, a zespół zdobył aż 31
obiegów! Zwycięskimi miotaczami byli Daniel Catalan i Paweł Sztejka.
Pierwszej porażki w tym sezonie doznała Stal Kutno, która
na własnym obiekcie podzieliła się zwycięstwami z mistrzem Polski Silesią Rybnik
(13:2 i 2:12). Z powodu opadów
deszczu odwołany został
dwumecz Barons Wrocław Centaury Warszawa.
FA

Koszykówka Bilety na 3. mecz w niedzielę w Artego Arenie już do nabycia!

Nieudany protest Śląska.
Nie będzie powtórki
Po drugim meczu finału I ligi
koszykarzy Enea Astoria
prowadzi z FutureNet Śląsk
2-0. I tak już zostanie . Mimo
próby protestu wrocławian.
Marek Fabiszewski
m.fabiszewski@express.bydgoski.pl

W poniedziałek kierownictwo
FutureNet Śląsk Wrocław poinformowało, że złoży protest
w sprawie drugiego meczu finałowego I ligi koszykarzy.
Chodziło o sędziowski błąd
z początku III kwarty.
Wrocławianie domagali się
powtórzenia niedzielnego meczu, po którym Enea Astoria
Bydgoszcz objęła prowadzenie
2-0 (97:79 i 86:85) w rywalizacji do trzech zwycięstw.
Tymczasem we wtorkowe
południe na profilu Facebookowym PZKosz. ukazał się
taki komunikat:
„W związku z pojawiającymi się w mediach informacjami dotyczącymi rzekomego
złożenia protestu przez
FutureNet Śląsk Wrocław
po meczu w dniu 12 maja 2019

r, Polski Związek Koszykówki
wyjaśnia i informuje, że żaden
protest - w rozumieniu przepisów gry w koszykówkę oraz
przepisów PZKosz regulujących przebieg współzawodnictwa w koszykówce – w sprawie rzeczonego meczu nie został złożony.
Zgodnie z przepisami § 118
regulaminu Współzawodnictwa Sportowego PZKosz drużyna może złożyć protest związany z rozegranym meczem,
zaś zasady i sposoby składania
oraz rozpatrywania protestów
określa organizator rozgrywek.
Organizatorem rozgrywek
I ligi mężczyzn jest PZKosz,
który szczegółowe zasady
składania protestu określił
w przepisach pkt 6.5 regulaminu Cyklu 1 liga Mężczyzn.
Zgodnie z tymi przepisami
kapitan drużyny najpóźniej 15
minut po zakończeniu gry musi poinformować Komisarza,
że jego drużyna składa protest
przeciwko wynikowi meczu
oraz złożyć podpis w rubryce
protokołu meczu „podpis ka-

pitana w przypadku protestu”.
Dla uznania protestu za ważny
konieczne jest, aby przedstawiciel Klubu złożył pisemne
uzasadnienie protestu na ręce
Komisarza w ciągu 60 minut
od zakończenia gry. Jeżeli protest zostanie złożony, Komisarz w ciągu 90 minut po zakończeniu gry informuje o tym
fakcie Wydział Rozgrywek
PZKosz. Żadna z powyższych
okoliczności nie miała miejsca
po zakończeniu meczu w dniu
12 maja br.”
A to oznacza, że rywalizacja
w finale I ligi koszykarzy toczy
się wg wcześniej ustalonego
terminarza. Trzeci mecz Enea
Astorii ze Śląskiem w Artego
Arenie w niedzielę o 17.00.
Bilety w biurze w Artego Arenie (środa i czwartek 8.30-10.30
i 17.00-19.00; piątek 8.30-10.00
i 17.00-19.00; sobota 10.0013.00, niedziela 10.00-13.00).
Koszykarzom Grzegorza
Skiby do awansu do elity brakuje tylko jednego zwycięstwa. Ew. czwarty mecz w poniedziałek o 19.00.¹

Kolarstwo tandemowe 6 etapów, 308 km

Bydgoskie kolarki
na podium w Lublinie
Kolarki tandemowe KSN Łuczniczka Bydgoszcz zbierają kolejne doświadczenie w ogólnopolskich startach. Przyda się ono
w wyścigach za granicą.

Istniejący od 1998 roku wieloetapowy Kolarski Wyścig Tandemów – Hetman Tandem Cup
z udziałem osób niewidomych
i słabowidzących, to jedyne takie wydarzenie sportowe
w Europie. Rok w rok w wyścigu uczestniczą sportowcy
z Polski i z zagranicy.
W 22. edycji wyściguna drogach województwa lubelskiego wystartowały trzy kobiece
pary z Bydgoszczy, reprezentujące KSN Łuczniczka.
W tym roku wyścig składał
się z 6 etapów, w tym jazdy indywidualnej na czas na inaugurację (10 km) i 5 etapów ze
startu wspólnego (58,8 - 57 - 72
- 57,2 - 42 km). Łączny dystans
to ok. 365 km dla mężczyzn
i 308 km dla kobiet. Startujący
punktowali na mecie i wcześniej na lotnych premiach.
W zmaganiach mężczyzn
najlepsi okazali się mistrzowie
świata z Apeldoorn Marcin Polak z pilotem Michałem

AUTOPROMOCJA

Ładoszem (KKT Hetman).
Wśród kobiet pierwsze miejsce
zajął tandem mistrzyń olimpijskich z Rio de Janeiro - Iwona
Podkościelna z pilotem Aleksandrą Tecław (KKT Hetman).
Na trzecim miejscu przyjechał duet Karolina Rzepa Edyta Jasińska, reprezentujący KSN Łuczniczka Bydgoszcz
(wygrały 3 i 5. etap, były też
drugie na 4. etapie). Miejsca
kolejnych dwóch bydgoskich
duetów: 4. miejsce (Angelika
Biedrzycka - Izabella Krawczyk) i 6. miejsce (Oliwia
Helwet - Katarzyna Świątek).
Dodajmy, że Aleksandra
Tecław jest trenerką organizującą szkolenie w bydgoskim
klubie. To z jej inicjatwy i dyr.
Krzysztofa Badowskiego
w klubie z ul. Krasińskiego
powstała sekcja kolarstwa tandemowego. Na początku było
skromnie, teraz w ogólnopolskich zawodach startują już
trzy duety, z czego największe
nadzieje kierownictwo wiąże
z parą Karolina Rzepa - Edyta
Jasińska. Niedługo starty w PŚ
i na MŚ, a za rok igrzyska
paraolimpijskie w Tokio?¹
MAREK FABISZEWSKI

„Byki” cały czas
bez wygranej
Rugby Alfa Bydgoszcz przegrała na stadionie przy ul.
Sielskiej w Fordonie z Legią
Warszawa 12:33 (7:19) w swoim trzecim meczu w I lidze.
„Byki”, dla których było to
pierwsze spotkanie na własnym stadionie, nadal czekają
na inauguracyjne zwycięstwo
w lidze.
Punkty dla Alfy: Łukasz Wojciechowski 5 (przyłożenie), Łukasz Raszczyk 5 (przyłożenie),
Jakub Nowacki 2 (podwyższenie).
Inne wyniki: Arka Rumia
- AZS AWF Warszawa 27:24,
Sparta Jarocin - Wataha Zielona
Góra 69:7.
1. Arka Rumia
4 20
118-75
2. Sparta Jarocin
4 16 208-41
3. AZS AWF Warszawa
3 11 125-39
4. Legia Warszawa
4 10 79-145
-----------------------------------------------------------5. Alfa Bydgoszcz
3 0 33-143
6. Wataha Zielona Góra
4 0 44-163
W najbliższy weekend Alfa
zagra na wyjeździe z Watahą.
Nasi rugbyści muszą wygrać
jeżeli chcą zapewnić sobie
bezpieczne utrzymanie w I lidze (zespoły z miejsc 1-4 zagrają w play-off, ekipy 5-6 walczyć będą o utrzymanie).
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zdjęcia z meczu Alfa - Legia
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Więcej sportu?
Czytaj na plus.expressbydgoski.pl/sport

Kibicujemy w sieci!

Tylko

2,46 zł
za dzień
czytania!

