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Koszykówka Niedzielne granie bydgoskich zespołów. Enea Astoria wraca do „Artego Areny”

Polska awansowała
w rankingu FIFA

BENIAMINEK ENERGA
BASKET LIGI GOŚCIĆ
BĘDZIE STELMET ZIELONA
GÓRA (GODZ. 18.00).
Będzie to spotkanie
sąsiadów z ligowej tabeli,
obie ekipy mają jak
na razie bilans 2-2.
Wygrana w niedzielnym
pojedynku może
przybliżyć jeden
z zespołów do czołowej
ósemki, która zagra w fazie
play-off. Nasza drużyna,
która derbowe mecze
z Toruniem i Włocławkiem
rozegrała w „Immobile
Łuczniczce”, wraca

Piłka nożna Po ostatnich zwycięstwach w meczach eliminacyjnych do Euro 2020 Polacy zajmują 21. miejsce w rankingu FIFA. W poprzednim
notowaniu byli o jedną pozycję niżej. Prowadzi Belgia
przed Francją i Brazylią.

Kilka tygodni
przerwy Góralskiego
Piłka nożna Według „Przeglądu Sportowego” naderwanie
mięśnia u Jacka Góralskiego
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Kolarstwo Zawodniczki KSN Łuczniczka Bydgoszcz z medalami MP i MŚ

Nasze cyklistki podbiły
Pruszków i... Chiny
Duet, który został skompletowany dopiero przed mistrzostwami Polski, na torze
w Pruszkowie trzykrotnie finiszował pierwszy!
Marek Fabiszewski
Na torowych mistrzostwach
Polski niewidomych i słabowidzących w Pruszkowie klub
KSN Łuczniczka Bydgoszcz reprezentowały dwa kobiece
tandemy: Angelika Biedrzycka
z pilotką Edytą Jasińską i zaledwie 14-letnia Oliwia Hewelt
z pilotką Ewa Kolbowicz.
Angelika Biedrzycka i Edyta
Jasińska w sprincie wygrały
z Justyną Kiryłą i Aleksandrą
Tecław, w wyścigu na 1000 m
z J. Kiryłą i A. Tecław oraz Iwoną Podkościelną i Agnieszką Sikorą, a na 3000 m z tymi samymi duetami, które zamieniły
się miejscami na podium.
Angelika Biedrzycka tak
opisywała swój start: „Sprint
200 m z najazdu lotnego po eliminacjach - jest 1. miejsce.
W drugiej konkurencji na dystansie 1 km po dwóch nieudanych próbach startu z maszyny trzecia próba stanęła
pod znakiem zapytania z powodu dwukrotnego obicia kolana. Mimo to dałyśmy radę
i kolejne zwycięstwo! Drugiego dnia rywalizacji po pierwszym wyścigu eliminacyjnym
na 3 km weszłyśmy do finału.
Rywalizowałyśmy w nim
z tandemem, w którym startowała złota medalistka para-
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Na pierwszym stopniu podium Angelika Biedrzycka i Edyta Jasińska
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olimpijska z Rio 2016. Toteż łatwo nie było, ale udało się
i po zaciętej walce wygrałyśmy! Co za uczucie! Szok, niedowierzanie! Torowe mistrzynie Polski 2019 we wszystkich
trzech konkurencjach!”
Lokaty najmłodszej zawodniczki bydgoskiego klubu
Oliwii Hewelt i jej pilotki Ewy
Kolbowicz: w sprincie 200 m
z najazdu lotnego - 5. miejsce,
na 1000 m - 6. miejsce, na 3000
m - 5. miejsce.
Po pracowitym sezonie na szosie i na torze, w kraju
i za granicą - bydgoskie kolarki
razem z kadrą Polski wybrały
się na regeneracyjny turnus
zdrowotny do Połczyna-Zdro-

ju. Jedynie Edyta Jasińska cały czas w gazie.
Na trwających w chińskim
Wuhan 7. Światowych Sportowych Igrzyskach Wojskowych
(18-27.10.) razem z koleżankami z drużyny (Katarzyna Pawłowska, Justyna Kaczkowska
i Agnieszka Skalniak) wywalczyła srebrny medal.
„Będę mieć długo ten wyścig w pamięci i serduchu... atmosfera sztos i kawał dobrej
roboty (wspólnej i indywidualnej)! Jazda dla drużyny to jest
to, co potrafi prawdziwie uruchomić do walki” - skomentowała na Facebooku swój start
w Państwie Środka Edyta Jasińska.¹

