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PIIKA NOZNA

Komplet zwyciqstw g-fatk6w
FIOKEJ NA TRAWIE

Mistrzynie Europy;
Reprezentantki polski siqgnqly w F

po tytuf mfodzieiowych halowych mir
walczyty go w 2007 roku w Wiidniu, i
wracaly z tej imprezy z medalami.

Podopieczne trenera Knysztofa Rar
wygral w stolicy Czech wszyitkie mecz
konafy 7:0 Szwecjq, 3:2 Czeszki oraz p
cho( przegrywaty iui O:2 z broniqcq ty
wygnty 3:2. Wreszcie w finale zwyiig

W naszej kadne graty dwie zawodn
Katerla iMagdalena Zagajska, kt6re n
w sukcesie. Ta druga, obok pauli Stawi
szym strzelcem zespolu, a obie zdobyll
dwie kluczowe zdobyfa w spotkaniu pi
do remisu z Bialorusiq, a nastqpnie tra
lu, Pozostale dwie zdobyla w meczu o;
fa w nim na swoim koncie Katerla. Zfol
drugim.polskim medalem halowych lvl
bro zdobyli mfodzieiowcy.

. Dq2ym sukcesem Rodfa Opole zakoficryl siq halowy turniej pif-
karski s-latkdw w Lubomi koio Raciborza. W zlwoJac'fr uOziaf
wziqfy tak znane marki w futbotu mtoaziezowvmlaIiigfeUie
sosnowiec, podbeskidzie Bielsko-Biala, ..11 culrii nua"r'$iaitr.
o.rganizatozy przyjqli zasadq, ie na tai *ir.rnv, .iapie szkole-
l: l_'lt r nozna powinna byi dla dzieci jedynie iabawq, dlatego
mecze rozgrywano bez ustalenia kofi cowej klasyfikacjilliemn"iei,
y-t^tlyi. dlq.iqciu zespo.t6w podzietonyc'h na lwieiiupy tytko"oporante odniesli komplet zwyciqstw, tracqc pzy tyrnzaiedwie t
lraPfq. Podopieczni trenera Tom.asza Ciastko polionali kolejno:
Zaglqtie Sosnowiec IAF silent Dqbrowa Coini&r-po i-b or",Uniq Racibdn 4-1, podbeskidzie Blelsko_Biatj s_o i"Mosln.,astze-
bie 1-0.

_ Dru2yna Rodfa wystqpiia w skiadzie: Marcin Kaczmarczyk _ Jan
9*::,y:!, pllryier soinicki, Kamit semczuk ii got.t'i'i.p.,
Krzyszfowskt, Konrad Wesoiowski, Karol Zakowiiz (+i, farbtBudzyn (1), Wiktor Kucharski.(3y, )an satson, romisi giaZlowsti,
oskar Stqp.iei, Maciej Gabert, tiimil rrybulewiii tz). ri.n.r, ro_masz Ciastko. MARK

PITKA NOUiIA

Puchar Piasta dla Orlika prudnik

,,_^?li:yied-9ru1yn 1 w9ieyglzJwa opotskieso i Stqskieso rywa_trzor /ato w Stnelcach Opolskich w tuinieiu S--tattO;. itipy wat_
:*y,I:y_": erupich, a potem - wiaretnosii oJ zaiqtychm1e,sc.- graty systemem pucharowym oraz w grupach o poszcze-g6lne lokaty.

J*:::_!rypciqte i. koicnty sQ czqsto jed nobra m kowym izwyoestwami. Najwazniejva byfa jednik zibawa, ale takzi moi_I iwo5i podgeda n ia innycr ia t ;,4fi ;;ffi io,ir.. Oo..i
10 gry w rutbot - powiedziat po tumieju trener piasta Strzelceopolskie Artur Kukuaka. od'poqEUo'ton r11rriirrril niOr*.fvd.ruiny ortika prudnik iaso i;rariii opor.lii"t]lil1; !n iui w fa_ae grupowej, gdzie tepsi byti opohnie;ts,ldr,;; i:0. fo wietkim
Iillt$-ldislu) sytuacia sie i,dwr6dfaiio truijniizanle wvqrari

SHORTTRACK

Opolanki sprawdzq
. Za niewiele ponad rok w Soczi zapfor
rgrzysx, a.obecny.sezon stuiy miqdry inr
na kt6rych.odbqdzie siq rywalizailab m
od pi4kg do niedzieli rozgrywane bqdq
w short tracku, q kt6rych wystartuje rei
dzie znalazfy sie dwie zawodniczti AZS_u
Bella iMarta W6jcik, a do Rosji polecieli
Mattszewska, patrycja Maliszewska oraz
pnypomnie(, ie kilkanajcie dni temu w
zawodniczki w powyiszym skfadzie zdobr
strzostw Europy w sztafecie i jest to bardi
wala im my5le( o wyjeldzie na igayska. r
mraty okazie sprawdzii siq z najlepszymi
w na,mocnieiszych skladach zapowiedzia
, Nominacjq odebrali z kolei najmlodsi ,

cku, kt6rzy wystartujq niebawem w finalr
Mlodzieiy "P_odkarpacie 2013,,. WS16d jut
znatazfy sie: Oliwia Gawlica i Karina Byisk
nieszka Szatkowska.

wygrali
l:9-'jl!,::ILTJ i e zwyii qstwo w turnb,",n'zil' o p o L n m i. ro.

ptrKA lsotHA

Rodlo zaprasza na trr
. - 

- Zapraszamy wszystkich chqtnych urod
i 2008 do uczqszczania na zajqcia-w naszy
Brylka, trener mlodzieiowego-klubu pi|kir
, . lodgzas lajef prowadzon-e sq treningi p
kladq r6wniei nacisk na nauczairie prai,id
go, cwiczefi o.g6lnorozwojowvctr i pbastjril
-_ jltecn odbywaie sie w poniedziafki o g
U.30 w hali "Okrqglak,, w Opolu.
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l;lll^9E"1i",^gt li?st t,7. Akademia pi*""r"bi.ino. s. or.titBlachownia, 9. piast ll. MARK


