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Piłka nożna W sobotę w Fordonie: Budowlany KS - Chemik Moderator i Zawisza - Orlęta

Odmienione „Byki”
zaczynają sezon ligowy

sport@express.bydgoski.pl

Piłkarze Budowlanego KS, Chemika Moderatora i Zawiszy pokażą się kibicom na Sielskiej. Bydgoskie drużyny kompletu punktów jednak nie zdobędą...

Zabrakłoniewiele,
przedewszystkimskutecznościimimoporażki
mogliśmyzejśćzmurawy
zpodniesionymczołem.
Franciszek Marzec, piłkarz Chemika

było dla nas dobre doświadczenie i mam nadzieję, że
po grze z takim przeciwnikiem,
w lidze będzie już tylko lepiej –
powiedział „Expressowi”
po meczu Franciszek Marzec.
Dziś o 12.00 Chemik/Moderator zmierzy sięna Sielskiej

w Fordonie w derbach Bydgoszczy z dobrze spisującym
się jesienią Budowlanym KS.
– Mam nadzieję że chłopacy wykorzystają swój potencjał, który pokazali przeciwko
ekipie z Płocka. Muszą też jednak szybko zmienić myślenie,
że dalej gramy w czwartej lidze
i że nie ma łatwych rywali – dodaje trener chemików Piotr
Gruszka.
Zawiszanie w Pucharze Polski, ale na szczeblu okręgu, powalczą 2 października (w IV
rundzie z Piastem Złotniki Kujawski), natomiast dziś o punkty zmierzą się z Orlętami. Ten
mecz miał się odbyć w Aleksandrowie Kujawskim, lecz zo-

stał przeniesiony na Sielską.
Dla podopiecznych Jacka
łukoskieo, to już ?. ligowy
mecz w Fordonie.
Dodajmy, że wicelider
Sportis Łochowo gościć będzie
trzeci zespół w tabeli IV ligi, Lidera Włocławek (początek
w sobotę o godz. 11.00).
Piątoligowa Polonia Bydgoszcz we wtorek pokonała
w regionalnym Pucharze Polski na wyjeździe Rawys Raciąż
4:1, a dziś w lidze zagra
w Świeciu z Wdą (godz. 16.00).
Grające w ekstralidze piłkarki KKP Rem Marco Bydgoszcz mają przerwę w rozgrywkach do 12 października.¹

Spotkanie z Arką Rumia w niedzielę o godz. 19.00 na stadionie przy ul. Sielskiej (wstęp
darmowy). Co ciekawe, Arka
dwa ostatnie sezony wygrywała I ligę, ale teraz postanowiła
spróbować swoich sił szczebel
niżej.
Alfa (spadkowicz z I ligi) przystępuje do sezonu odmieniona. Do Francji przeprowadził się Leszek Komoń, założyciel klubu, wieloletni prezes i grający trener. Na czele zarządu stanął więc Maciej Klotz,
a grającymi trenerami zostali
Sebastian Misiuna i Robert
Chodenionek.

Kadrowo Alfa, poza stratą
Komonia, utrzymała się praktycznie bez większych zmian;
doszło kilku zawodników
z Unisławia i Wąbrzeźna.
Alfa Bydgoszcz zaprasza
osoby chętne do spróbowania
się w rugby, czyli sporcie, gdzie
każdy znajdzie swoje miejsce.
W rugby nie ma kryteriów wykluczających większych lub
mniejszych. 15 pozycji na boisku cechuje się wszechstronnością, jak w żadnym innym
sporcie. Potrzebni są zarówno
więksi, silniejsi do formacji
młyna, jak i mniejsi, zwinniejsi do formacji ataku.
Treningi na Orliku przy ul.
Sielskiej w Fordonie w czwartki o godz. 20.00. Można też
kontaktować się przez profil
Alfy na Facebooku.¹
KRZYSZTOF WYPIJEWSKI

FOT. TOMASZ CZACHOROWSKI

FOT. TOMASZ CZACHOROWSKI (1, 3), DARIUSZ BLOCH (2)

Alfa Bydgoszcz rozpoczyna
zmagania na II-ligowym
froncie (trzeci szczebel rozgrywek w kraju) i zaprasza
do udziału w treningach.

Marcin Karpiński
W środę ciekawe spotkanie
obejrzeli licznie zgromadzeni
kibice przy ul. Glinki. W I rundzie Pucharu Polski IV-ligowy
Chemik Moderator gościł
ekstraklasową Wisłę Płock.
Rywal bydgoszczan co
prawda nie grał w najsilniejszym składzie, lecz to ósmy zespół ekstraklasy. Przyjezdni
musieli się sporo nabiegać, aby
zapewnić sobie awans do kolejnej rundy. Mimo dużej przewagi wygrali ledwie 1:0. Groźni byli zwłaszcza po stałych
fragmentach, lecz bramkarz
i obrońcy bydgoskiej ekipy spisywali się dzielnie.
Chemicy mogli nawet doprowadzić do dogrywki; m.in.
jedną okazję miał Franciszek
Marzec, ale piłka o centymetry
minęła celu.
- Zaangażowaniem i wolą
walki dorównywaliśmy Wiśle
w każdym aspekcie. Zabrakło
niewiele, przede wszystkim
skuteczności i mimo porażki
mogliśmy zejść z murawy
z podniesionym czołem. To
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Rugby Każdy może spróbować swoich sił

2x na Sielskiej, w tym derby
Po pucharowych meczach drużyny z Bydgoszczy wracają szybko na ligowe boiska.
Bydgoskie ekipy zagrają w sobotę. Znowu
będzie ciekawie.
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Rugby to gra dla każdego. Z piłką Leszek Komoń

Medale MP zawodników KSN Łuczniczka
FOT. NADESŁANE/KSN ŁUCZNICZKA BYDGOSZCZ

NIEWIDOMI

Ekipa KSN Łuczniczka Bydgoszcz w showdown na drużynowe mistrzostwa Polski w Ustce. Radość zawodników jest zrozumiała

W Ustce odbyły się
drużynowe mistrzostwa
Polski w showdown.
Wśród ekip z całego kraju
przy stole nie mogło
zabraknąć reprezentacji
KSN Łuczniczka Bydgoszcz.
Dzięki wytężonej pracy wszystkich zawodników uprawiających ten sport w naszym klubie, a także dzięki ogromnemu
zaangażowaniu trenera sekcji

showdown Szymona Borkowskiego KSN Łuczniczka wróciła do krajowej showdownowej
czołówki.
W tym roku w kadrze bydgoskiej drużyny byli weterani
Łukasz Cichy, Roland Świstek
oraz Daniel Kuźniar, a także zawodniczki reprezentujące barwy klubu od niedawna - Emilia
Berczyńska oraz Agnieszka
Bardzik. Ich trenerem i mentorem był Zbigniew Murawski.
Zdobyty brązowy medal jest
ogromnym sukcesem KSN
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Łuczniczka Bydgoszcz. Według
zgodnej opinii wszystkich
obecnych na turnieju zawodników, a także zdaniem sędziów
jedynie zawodnicy reprezentujący barwy bydgoskego klubu
nawiązali równą walkę z wieloletnimi mistrzami, a jednocześnie członkami polskiej kadry
i topowymi zawodnikami światowego rankingu IBSA, czyli reprezentantami UKS Niewidomych Sprint Wrocław.
Bydgoskiej ekipie zabrakło
naprawdę niewiele do srebra.

Plany pokrzyżował team
z Przemyśla, który po długiej
i zaciętej sportowej walce wygrał dosłownie o kilka punktów.
Zawodnicy KSN Łuczniczka
odnoszą też sukcesy w innych
dyscyplinach. W finale MP niewidomych i słabowidzących
w strzelectwie pneumatycznym we Wrocławiu Grzegorz
Kłos zdobył złoty medal w postawie leżąc i brązowy medal
w postawie stojąc.¹
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Więcej sportu?
Czytaj na plus.expressbydgoski.pl/sport

Kibicujemy w sieci!

Tylko

2,46 zł
za dzień
czytania!

