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Sport

Piłka nożna Pierwsze sparingi: Zawisza ze Spartą Brodnica, KKP z Medykiem Konin, Chemik w sobotę

Kolarstwo tandemowe MP w Poznaniu

Derby Bydgoszczy: raz, dwa, trzy!

Złoto, srebro i brąz
KSN Łuczniczka

Pierwszesparingi już
zanami, pierwszemecze ligowe3/4 sierpnia
(ekstraliga kobiet)
i 10/11 sierpnia(IV liga) wtedy też pierwszederby: Chemik- Zawisza.

Kolarki tandemowe bydgoskiegoklubu KSN Łuczniczka
zanotowałykolejny sukces
namistrzostwach Polski. Zdobyłymedalekażdego koloru.

m.fabiszewski@express.bydgoski.pl

Jako pierwsze z bydgoskich ligowców do zajęć wróciły piłkarki KKP (beniaminek ekstraligi kobiet), ale sparing pierwszy zagrali piłkarze Zawiszy
(beniaminek IV ligi).
Zawodniczki KKP na pierw- Piłkarki KKP Bydgoszcz pierwszy sparing rozegrały gościnnie na boisku Chemika Moderatora Bydgoszcz
WIĘCEJ ZDJĘĆ: WWW.EXPRESSBYDGOSKI.PL
szych
zajęciach
na
Słowiańskiej pojawiły się 1 lipca. Po niecałych dwóch tygodInaugurację rozgrywek
Pod koniec ubiegłego tyKiedy trzy IV-ligowe
niach treningów (14 lipca) zaekstraligi kobiet PZPN zaplano- godnia treningi wznowił też
derby
Bydgoszczy
grały pierwszy mecz kontrolwał w terminie 3/4 sierpnia. spadkowicz z III ligi i zdobyww rundzie jesiennej? W 1. kolejce KKP podejmować ca okręgowego Pucharu Polski
ny - na boisku Chemika.
Rywalem podopiecznych
- Chemik Moderator. Pierwszy
Chemik- Zawisza (1. ko- będzie KS AZS Wrocław.
Adama Górala był Medyk KoInny bydgoski beniaminek, sparing podopieczni Piotra
lejka), Budowlany KS- IV-ligowy Zawisza, do zajęć Gruszki zagrają w Bydgoszczy
nin. Aktualne wicemistrzynie
Polski wygrały z bydgoszChemik(9. kolejka)i Bu- wrócił w miniony czwartek w najbliższą sobotę, 20 lipca,
czankami 5:2 (3:0). Bramki: Dona obiekcie CWZS z Nielbą Wągrowiec (godzina
dowlany KS- Zawisza (trenował
minika Kopińska (7), Anna
Zawisza przy ul. Gdańskiej), do ustalenia). Dwa inne sparin(wostatniej 17. kolejce). a już w sobotnie przedpołud- gi: 27 lipca - z Mieszko Gniezno
Gawrońska (20), Natalia Pakulska (23), Karolina Majda (59),
nie zagrał wyjazdowy sparing (do ustalenia); 3 sierpnia - z BuGabriela Grzywińska (80) ze Spartą Brodnica. Podopiecz- dowlanym KS (dom).
Klaudia Szymczak (50), AlekKarierę zakończył pomocni Jacka Łukomskiego przegrasandra Sudyk (82).
li 1:3 (0:1). Bramki: Adam Wiś- nik Paweł Olszewski, a z wypoSkład KKP: Kamila Rosińska wodniczki: Jessie Vilkofsky, niewski
(70-wolny)
- życzenia w rundzie wiosennej
- Daria Gugała, Paulina Natalia Makowska, Edyta Bartłomiej Kaczyński (42), (w IV lidze, klasie okręgowej
Wierzbowska, Anna Lewan- Sobczyk i Wiktoria Zielińska.
Adam Reise (80 i 86) .
i A klasie) wróciło aż 11 zawodOd czwartku 18 do 24 lipca
dowska, Weronika AndrzejewKolejne mecze sparingowe ników Chemika. Są to: Gracjan
ska - Ilona Raczkowska, Alek- ekipa KKPBydgoszcz przeby- niebiesko-czarni zaplanowane Fabiszewski (Legia Chełmża),
sandra Sudyk, Anna Siwicka, wać będzie na zgrupowaniu mają na: 17 lipca (środa, 18.00) Gracjan Żeglarski, Kamil
Agnieszka Garbowska - Agata w Mikołajkach. Oprócz meczu - z Łokietkiem Brześć Kuj. Bagniewski i Mariusz Tatera
Stępień - Martyna Boguszyń- z Medykiem, KKP zagra jesz- (dom); 20 lipca (sobota, 10.00) (wszyscy Budowlany KS), Raska. Na zmiany weszły: Patry- cze cztery sparingi, kolejno: – z Jeziorakiem Iława (dom); 24 dosław Mik (Pomorzanin
cja Urbańska, Klaudia Szym- z Olimpią Szczecin (ekstraliga) lipca (środa, 18.30) - z Unią Serock), Wiktor Dąbek (Polonia
czak, Kaja Dziergas, Julia Kru- - 17 lipca w Kaliszu Pomorskim; Solec Kuj. (wyjazd).
Bydgoszcz), Martin Romanek
pińska; nie zagrały: Wiktoria z Jantarem Ostrołęka (III liga) Po wygraniu rozgrywek w V (Unia Janikowo), Szymon Ba21.07.
Węglarz, Agnieszka
Borowicz
pożegnały
się czry
za- w Mikołajkach; ze lidze (gr. I) z zespołem pożeg- biarz (Pogoń Mogilno), Jakub
(drobne urazy) i Marta Stomilankami Olsztyn (II liga) nali się: Patryk Błażejewicz, Bagiński (Noteć Łabiszyn),
Smolińska (sprawy prywatne). - 24.07. w Olsztynie; z Kotwicą Tomasz
Detmer,
Oskar Patryk Nowak (Unia Solec Kuj.
Po sezonie z bydgoskim klu- Kołobrzeg (I liga) - 27.07. w Ko- Ignatowski, Sergiusz Kot i Kacper Bańka (LKS Dąbrowa

FOT. TOMASZ CZACHOROWSKI

Marek Fabiszewski

Mistrzostwa Polski w kolarstwie tandemowym osób niewidomych i słabowidzących (z
pilotkami) odbyły się na torze
samochodowym w Poznaniu.
Pierwszego dnia, w piątek,
rywalizowano w drużynie KSN Łuczniczka Bydgoszcz,
który reprezentowały dwie pary (Karolina Rzepa i pilotka
Edyta Jasińska oraz Angelika
Biedrzycka i pilotka Izabela
Krawczyk) zajęły drugie miejsce. Po złoto pojechały tandemy z Hetmana Zamość, a po
brąz z Omegi Łódź.
Drugiego dnia, czyli w sobotę odbyły się dwa etapy rywalizacji. Czasówka rozpoczęła
się o godz. 9.00. Tu zwyciężyła Iwona Podkościelna z nową
pilotką Agnieszką Sikorą, która zastąpiła Aleksandrę Tecław
(przypomnijmy, że bydgoszczanka z lublinianką zdobyła
m.in. złoty medal paraolimpijski w Rio de Janeiro). Drugi
wynik czasówki wykręciły
Justyna Kiryła z... Aleksandrą

Tecław. Trzecie na mecie były
Karolina Rzepa z Edytą Jasińską, a tuż za nimi duet Angelika
Biedrzycka i Izabela Krawczyk
(obie pary KSN Łuczniczka).
O godz. 18.00 kolarki ruszyły ze startu wspólnego. I tu nieoczekiwanie wygrał tandem
Biedrzycka - Krawczyk, które
wykorzystały „szachy” pomiędzy Podkościelną i Sikorą oraz
Kiryłą i Tecław pilnującymi się
wzajemnie. Bydgoszczanki
poszły na maksa i nadrobiły
stratę z czasówki (pnad 2 minuty!). Gdzie dwóch się bije
(czai), tam trzeci wygrywa! Dodajmy, że Rzepa i Jasińska
zeszły ztrasy (pilotka miała
kłopoty zdrowotne).
Mistrzostwa Polski w kolarstwie tandemowym w Poznaniu odbyły się 5 i 6 lipca, w piątek i sobotę, a już następnego
dnia, w niedzielę, większość
kolarek z podium MP wystartowało w centrum nad Brdą.
W sobotę o 23.00 zameldowały się w hotelu w Bydgoszczy,
w niedzielę o 11.50 były już
na starcie triathlonu.
Szkolenie bydgoskich zawodników dofinansowane jest
przez miasto Bydgoszcz.¹
MAREK FABISZEWSKI

FOT. NADESŁANE/KSN ŁUCZNICZKA BYDGOSZCZ
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Niewidomi w wodzie, na rowerze i biegiem

FOT. NADESŁANE/GEORGINA MYLER

TRIATHLON

Triathloniści KSN Łuczniczka Bydgoszcz, którzypokonali swoje słabości
i stanęli na podium mistrzostw Polski 2019

4. mistrzostwa Polski
w triathlonie niewidomych
i słabowidzących towarzyszyły głównej imprezie, która odbyła się 6/7 lipca, czyli
5. Enea Bydgoszcz Triathlon.
Tu też nie brakowało emocji.
Niewidomi i słabowidzący
startowali drugiego dnia imprezy (niedziela) na dystansie
superkrótkim 1/8, czyli mieli
do pokonania 475 m w wodzie,
21 km rowerem i 5,2 km biegiem.Na starcie stanęło 15

tande mów (zawodnicy i przewodnicy), z czego rywalizację
ukończyło 13 duetów (dwie
miały kłopoty sprzętowe i nie
podołały na trasie). Zawodnicy rywalizowali w trzech klasyfikacjach. Na dziewięć medali, które czekały na mecie, aż
sześć zdobyli zawodnicy klubu KSN Łuczniczka Bydgoszcz.
Podium MP seniorów open:
1. Łukasz Wietecki z pilotem Tomaszem
Domagałą (Razem Poznań) - 57.43... ogólnie 3.
miejsce, zbierają punkty do kwalifikacji
na paraolimpiadę w Tokio;
2. Kacper Jażdżewski (junior) z pilotem Radosławem Tecławem (KSN Łuczniczka) - 1:05.01;

3. Piotr Szymczak z pilotem Jakubem
Stefankiewiczem (Omega Łódź) - 1:09.46; to
ubiegłoroczni zwycięzcy.
Podium MP seniorek open:
1. Justyna Kiryła z pilotką Aleksandrą Tecław (Hetman Zamość) - 1:15.13;
2. Angelika Biedrzycka z pilotką Izabelą Krwaczyk
(KSN Łuczniczka) - 1:15,37;
3. Oliwia Hewelt z pilotką Sylwią Hewelt (KSN
Łuczniczka) - 1:58:01; z 14-letnią zawodniczką
startowała mama .
Podium MP juniorów i juniorek (open):
1. Kacper Jażdżdewski (19-21 lipca w trakcie MP
seniorów w l.a. na Zawiszy wystartuje na 800
i 1500 m w paraolipijskim PŚ), 2. Mateusz
Olendryński z pilotem Tomaszem Gorgolerm
(KSN Łuczniczka) - 1:23.31; 3. Oliwia Hewelt.

Warto zwrócić uwagę
na
udział
Krzysztofa
Badowskiego, dyr. KSN Łuczniczka, który rok temu podczas
ceremonii medalowej uległ poważnemu wypadkowi (upadek
i uraz głowy), ale po leczeniu
i rehabilitacji przełamał się
i wrócił na trasę triathlonu.
Współorganizatorem MP
w triathlonie NiS były bydgoskie KSN Łuczniczka i Oculus.
A nad sprawnym przebiegiem
czuwali m.in. Georgina Myler
i były paraolimpijczyk Tomasz
Chmurzyński.¹
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