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Dwie pora¿ki siatkarek
Przebywający na obozie
przygotowawczym w Węgierskiej Górce pierwszoligowy
zespół AZS WSBiP KSZO rozegrał pierwsze mecze sparingowe. Dwukrotnie lepsze od
podopiecznych Dariusza Parkitnego okazały się zdegradowane z I ligi siatkarski PLKS
Pszczyna.
Pierwszy mecz rozegrany zosta³
w Wêgierskiej Górce, na rewan¿
ostrowczanki pojecha³y do Pszczyny. Oba spotkania rozegrano na
dystansie piêciu pe³nych setów,
bez wzglêdu na wynik. Choæ wynik
drugiego meczu (1:4) wskazuje na
to, ¿e wygrana pszczynianek w tym
spotkaniu by³a przekonuj¹ca, to
paradoksalnie mecz ten mia³ bardziej wyrównany przebieg, bo niemal wszystkie sety koñczy³y siê „na
przewagi”.
AZS WSBiP KSZO - PLKS 2:3

(25:22, 22:25, 22:25, 25:13, 13:25)
KSZO: Piekarczyk, Kosiorowska, Bu³awczyk, Starzyk-Bonach, Dydak, Brojek, Soja (L)
oraz Stefañska, Szafraniak, Œwierszcz, Mazur
AZS WSBiP KSZO - PLKS 1:4 (18:25,
27:25, 24:26, 23:25, 29:31)

KSZO: Piekarczyk, Kosiorowska, Bu³awczyk, Starzyk-Bonach, Dydak, Brojek, Soja
(L) oraz Stefañska, Szafraniak, Œlêzak,
Œwierszcz, Mazur

- Trochê boli, ¿e przegrywamy z
rywalem s³abszym, bo drugoligowym. Choæ do wyników spotkañ
sparingowych nie przywi¹zuje siê
zbyt du¿ej wagi, bo maj¹ one w za³o¿eniach inne cele, to przecie¿
z³oœæ sportowa jest w ka¿dym i ka¿demu zale¿y na tym, by wygrywaæ.
Przy ocenie tych meczów trzeba
wzi¹æ jednak pod uwagê te¿ inne
aspekty. PLKS jak na drugoligowca ma mocny sk³ad, poza tym jest
te¿ na innym etapie przygotowañ,
bo jest w treningu 2 tygodnie d³u¿ej
ni¿ my - ocenia trener Dariusz Parkitny. - Wiadomo, ¿e obóz w górach
s³u¿y przede wszystkim budowie
si³y. W meczach przeciwko PLKS
bazowaliœmy wiêc na indywidualnych umiejêtnoœciach technicznych
zawodniczek. Wszystkie gra³y jednak na du¿ym zmêczeniu. Ta gra
by³a raz lepsza, raz gorsza, zawodzi³y elementy siatkarskie. Mam trochê uwag i pretensji. Jest nad czym
pracowaæ - doda³ szkoleniowiec.
Dziœ przedpo³udniowym treningiem siatkarki AZS WSBiP KSZO
koñcz¹ obóz przygotowawczy. Po

obiedzie wprost z Wêgierskiej Górki udadz¹ siê do Krakowa, gdzie we
wtorek rozpoczynaj¹ siê Mistrzostwa Polski klubów AZS. Rywalizacja o akademickie medale zakoñczy siê w œrodê. W mistrzostwach
weŸmie udzia³ 7 zespo³ów. Ostrowczanki w pierwszej fazie rywalizowaæ bêd¹ w grupie B.
Harmonogram mistrzostw:
28.08, 9:00 Sokó³ Katowice UKSW Warszawa
28.08, 17:00 WSBiP Ostrowiec
Œw. - Sokó³ Katowice
29.08, 9:00 UKSW Warszawa WSBiP Ostrowiec Œw.
Mecze o miejsca 5-7:
29.08, 15:00 A3 - B3
30.08, 10:00 A4 - B3
Mecze pó³fina³owe:
29.08, 17:00 A1 - B2
29.08, 19:00 A2 - B1
Mecze fina³owe:
30.08, 12:00 o 3 miejsce
30.08, 14:00 o 1 miejsce
W grupie A zagraj¹ AZS Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, AZS
LSW Warszawa, KŒ AZS Politechnika Œl¹ska Gliwice, SPS AZS Politechnika Czêstochowska.
J. S³odkiewicz

Haratn¹
w ga³ê
Miejski Oœrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Œw. zaprasza uczniów szkó³ podstawowych i gimnazjalnych do wziêcia
udzia³u w III Turnieju Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska.
MOSiR bêdzie organizatorem eliminacji gminnych, które w
Ostrowcu Œw. odbêd¹ siê na obu
orlikach - os. Ogrody i ul. Chopina. Termin zg³aszania zespo³ów
up³ywa 6 wrzeœnia.
Tegoroczne zawody rozgrywane
na kompleksach „Moje Boisko ORLIK 2012” rozpoczn¹ siê 1 wrzeœnia, a zakoñcz¹ - 13 paŸdziernika
wielkim fina³em w Warszawie. Impreza skierowana jest do dziewcz¹t
i ch³opców w dwóch kategoriach
wiekowych - 10-11 lat i 12-13 lat.
W rozgrywkach mog¹ startowaæ
zarówno reprezentacje szkó³, jak
równie¿ tzw. „dzikie dru¿yny”. Organizatorem turnieju na zlecenie Mi-

Kadra B
w Ostrowcu

Dru¿yna bêd¹ca bezpoœrednim zapleczem reprezentacji Polski pi³karzy rêcznych (kadra B) na
pocz¹tku listopada zmierzy siê w
Ostrowcu Œw. w towarzyskim
dwumeczu z Rumuni¹.
Od 28 paŸdziernika do 3 listopada mêska kadra B reprezentacji
Polski pi³karzy rêcznych bêdzie przebywaæ w Ostrowcu Œw. na tygodniowym zgrupowaniu. Najprawdopodobniej 2 i 3 listopada (pi¹tek i sobota) dwukrotnie zmierzy siê w hali
sportowo - widowiskowej KSZO z
zespo³em Rumunii.
J. S³odkiewicz

Z³oto i srebro dla Kosmana

Alek Kosman, reprezentuj¹cy
Wiadomoœci Œwiêtokrzyskie zdoby³ z³oty i srebrny medal 51. Mistrzostw Polski Dziennikarzy w
tenisie ziemnym. Turniej „Piotr i
Pawe³ Media Cup 2012” rozgrywany by³ na kortach Parku Tenisowego w Poznaniu.
W szranki stanê³o 50 przedstawicieli mediów z ca³ego kraju.
- Mecze rozgrywaliœmy na piêknie po³o¿onych kortach golêciñskiego Parku Tenisowego „Olimpia”- mówi Alek Kosman.- W kategorii +65 pokona³em Tomasza
Trzciñskiego 6:4, 6:2, oraz Mieczys³awa Piecha 6:4, 7:5.
Ostrowczanin wyst¹pi³ tak¿e w
grze mieszanej w kategorii open.
Jego tenisow¹ partnerk¹ by³a
gwiazda polskiej telewizji Alicja
Resich-Modliñska. W pierwszym
meczu wygrali z par¹ Ewa Woydy³³o - Mieczys³aw Piech (9:1).

- Mecz pó³fina³owy organizatorzy wyznaczyli na kort centralnyopowiada Kosman.- Po drugiej
stronie siatki stanê³a para Grzegorz
Œwiêcicki, najlepszy tenisista wœród
dziennikarzy, póŸniejszy zwyciêzca
w kategorii open oraz jego ¿ona
Urszula. Jak przewidywali organizatorzy, mecz mia³ wyj¹tkowo wyrównany przebieg. Po jednej stronie m³odoœæ, po drugiej doœwiadczenie. Przy stanie 6:6 rutyna i taktyka pomog³a nam wygraæ (9:6).
Pojedynek fina³owy rozgrywany by³
w niedzielê w po³udnie przy temperaturze +34 st. Pomimo ogromnej
ambicji i wyrównanej gry przegraliœmy z par¹ Anna Majewska - Wojtek KaŸmierczak 7:9, zdobywaj¹c
bardzo cenny srebrny medal.
Nad sprawnym przebiegiem turnieju czuwa³ dyrektor Krzyœ Jordan.
WS
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Na inauguracjê beniaminek

Zwyciêzca etapu gminnego z ubieg³ego roku, w kategorii dziewcz¹t.
nisterstwa Sportu i Turystyki jest
Szkolny Zwi¹zek Sportowy.
Eliminacje do III Turnieju Orlika
rozgrywanego na kompleksach
„Moje Boisko - ORLIK 2012” w
Ostrowcu Œw. (ul. Chopina i os.
Ogrody) rozpoczn¹ siê 10 wrzeœnia
2012 r.

Najlepsze dru¿yny w fina³ach
wojewódzkich oraz w finale krajowym, który odbêdzie siê w dniach
10-13 paŸdziernika, otrzymaj¹ atrakcyjne nagrody rzeczowe: stroje pi³karskie, pi³ki, aparaty fotograficzne,
odtwarzacze MP3 i wiele innych.
J. S³odkiewicz

Przerwa technologiczna
na RawszczyŸnie
Od 27 sierpnia do 9 wrzeœnia
na ostrowieckiej P³ywalni Rawszczyzna odbêdzie siê coroczna
przerwa technologiczna.
Odœwie¿enie pomieszczeñ oraz
wymiana wody maj¹ na celu stworzenie odpowiednich, higienicznych
warunków korzystania z p³ywalni, a
konserwacja urz¹dzeñ basenowych ma zagwarantowaæ dodatkowo niezbêdne bezpieczeñstwo.
Normalnie pracowaæ bêdzie w
tym czasie Dzia³ Odnowy Biologicznej i Rehabilitacji P³ywalni Rawszczyzna.

JS

W siedzibie Œl¹skiego Zwi¹zku Pi³ki Rêcznej w Katowicach
rozlosowano terminarz IV grupy II
ligi na sezon 2012/13. Szczypiorniœci KSZO Odlewnia Ostrowiec
Œw. rozpoczn¹ sezon od trzech
„domowych” spotkañ. W pierwszej kolejce (22-23 wrzeœnia) podopieczni trenera Zbigniewa T³uczyñskiego podejmowaæ bêd¹
beniaminka rozgrywek, Wandê
Kraków. Sezon zakoñcz¹ natomiast 21 kwietnia 2013 roku we
w³asnej hali - meczem z Wis³¹
Sandomierz.
- Trudno powiedzieæ, czy terminarz jest dla nas dobry, czy nie. Z
Wis³¹ Sandomierz mierzymy siê w
ostatniej kolejce, ale kwestia awansu mo¿e siê rozstrzygn¹æ du¿o
wczeœniej i niekoniecznie w³aœnie
miêdzy tymi zespo³ami. Mocne w
tym sezonie mog¹ byæ te¿ zespo³y z
Bytomia, spadkowicz z Chrzanowa
i inne zespo³y ze Œl¹ska - ocenia
cz³onek zarz¹du KSZO ds. pi³ki rêcznej oraz lewoskrzyd³owy ostrowieckiego zespo³u, Tomasz Radowiecki.- Spor¹ niewiadom¹ jest te¿ dla
nas mecz otwarcia, bo nie wiemy,
jakim potencja³em bêdzie dysponowa³a Wanda Kraków. Zmiany
kadrowe maj¹ jednak miejsce niemal w ka¿dej dru¿ynie, dlatego nie
wiadomo, na co kogo bêdzie staæ.
Wszystko zweryfikuje boisko doda³.
Terminarz II ligi:
1. kolejka - 22.09.2012
KSZO Odlewnia Ostrowiec Œw.
- KS Wanda Kraków (godz. 17)

MOSM HIT Bytom - SPR Wis³a
Sandomierz
UKS Juvenia Rzeszów - MTS
Chrzanów
MOSiR Bochnia - AZS Politechnika Œwiêtokrzyska Kielce
SPR Zag³êbie Sosnowiec - SPR
Grunwald Ruda Œl¹ska
KS Vive II Kielce - SPR Orze³
Przeworsk
2. kolejka - 3 paŸdziernika
(œroda), godz. 19: KSZO. - MOSM
HIT Bytom
3. kolejka - 6 wrzeœnia, godz. 17:
KSZO - Juvenia Rzeszów
4. kolejka - 13/14 paŸdziernika:
MOSiR Bochnia - KSZO
5. kolejka - 20/21 paŸdziernika:
Zag³êbie Sosnowiec - KSZO
6. kolejka - 10 listopada, godz.
17: KSZO - Vive II Kielce
7. kolejka - 17/18 listopada:
Orze³ Przeworsk - KSZO
8. kolejka - 24 listopada, godz.
17: KSZO - Grunwald Ruda Œl¹ska
9. kolejka - 1/2 grudnia: Politechnika Kielce - KSZO
10. kolejka - 8 grudnia, godz. 17:
KSZO - MTS Chrzanów
11. kolejka - 15/16 grudnia: Wis³a Sandomierz - KSZO
Runda rewan¿owa rozpocznie
siê 26 stycznia 2013 roku.
Mecz drugiej kolejki zaplanowany na 29/30 wrzeœnia zostanie prze³o¿ony na 3 paŸdziernika (godz. 19),
poniewa¿ w obligatoryjnym terminie w ostrowieckiej hali zaplanowane s¹ inne imprezy (turniej tañca i
balet Jezioro £abêdzie).

J. S³odkiewicz

