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Wskrócie

TENIS

Porażka Janowicza

JerzyJanowiczprzegrałzAme-
rykaninemSamemQuerreyem
7:6 (7-5), 2:6,4:6 iodpadł
wpierwszej rundzie turnieju
ATPTourwparyskiejhaliBercy
(pulanagród3,45mlneuro).
Polski tenisistawtej imprezie
odniósłpierwszydużysukces,
kiedyw2012rokuawansował
dofinału.Przedrokiemzakoń-
czyłwystępwniejnadrugiej
rundzie. Janowicz,obecnie42.
wrankingu,zplasującymsię
cztery lokatywyżejQuerreyem
spotkałsięporaztrzeci idoznał
pierwszejporażki.

HOKEJNA LODZIE

107sekund i trzygole

Zaledwie 107 sekundpotrze-
bowali hokeiściVancouver
Canucks, abywmeczu ligi
NHLzWashingtonCapitals
zdobyć trzybramki.Ostatecz-
niewygraliwewłasnej hali
4:2. Choćwyczynhokeistów
zVancouver robiwrażenie, to
do rekorduNHL jest imdale-
ko. 25 lutego 1971 rokuzawod-
nicyBostonBruinsnazdoby-
cie trzechbramekpotrzebo-
wali zaledwie 20 sekund. Ich
rywalamibyliwówczas
...Canucks. (LUMAR,PAP)

RUGBY

Polacybezmedalu

ReprezentacjaPolskidolat 19
niezdobędziemedalupodczas
rozgrywanychwPortugaliimi-
strzostwEuropy.Wspotkaniu
ćwierćfinałowymPolacyprze-
grali zRosją15:48(3:24) ibędą
rywalizowaćo lokaty5-8.
PierwszymeczwśrodęzHo-
landią.Wdrużynieprowadzo-
nejprzeztreneraTomaszaBo-
rowskiego jestpięciuzawodni-
kówPosnanii:WojciechKa-
pustka,BartoszKubalewski,
MikołajŁuczak,KosmaZalew-
ski iOskarSoczewica.Z tego
powodumającysięodbyć
wnajbliższyweekendwyjaz-
dowyligowymeczpoznania-
kówzPogoniąAwentaSiedlce
wekstralidzezostałprzełożony
na29 listopada. (MAC)

PIŁKANOŻNA

ZwolniliMoskala

KazimierzMoskalstraciłwpo-
niedziałekstanowiskotrenera
piłkarzypierwszoligowegoGKS
Katowice.Takądecyzjępodjął
zarządklubu.Tymczasowo
obowiązkiszkolenioweprzejęli
dotychczasowyasystentTo-
maszOwczarek iodpowiedzial-
nyzabramkarzyJanuszJojko.
Wsobotękatowiczanie
nawłasnymstadionieprzegrali
zDolcanemZąbki2:3.Stracili
trzygolewpierwszych17mi-
nutachmeczu.GKSzajmujeós-
memiejsce. (LUMAR,PAP)

Nareszcie możemy mówić
o udanymweekendziewielko-
polskich drużyn grających
wpierwszychligach.Ekipyzna-
szego regionuna sześć spotkań
odniosły cztery zwycięstwa,
MKS Poznańwywalczył cenny
remisitylkoRealAstromalLesz-
nomusiał uznaćwyższośćpro-
wadzącego w grupie A KPR
Legionowo.

Spośród wielkopolskich
pierwszoligowcównadal najle-
piej spisuje się Wolsztyniak.
TymrazempodopieczniWojcie-
cha Hanyża, po trudnym, wy-
równanympojedynkupokona-

liprzedwłasnąwidowniąVetrex
Sokół Kościerzyna 28:24 i
umocnili sięw tabelinatrzecim
miejscu.ZespółzWolsztynaod-
niósłjużsześćzwycięstw,pono-
sząc tylko jedną porażkę.Mecz
zSokołemstałnadobrympozio-
mie, a jego losy zostały roz-
strzygniętemiedzy36.a53.mi-
nutą,kiedy gospodarzepowięk-
szyliprowadzeniedo7goli.

WLesznienierównogrający
Real Astromal przez pierwszą
połowę mógł mieć nadzieję
na sprawienie niespodzianki
wkonfrontacjizlideremzLegio-
nowa.Momentami gospodarze
potrafili wypracować sobie na-
wet trzybramkową przewagę.
Druga częśćmeczu pozbawiła
jednak leszczynian wszelkich
złudzeń. Podopieczni trenera
Ryszarda Kmiecika otrzymali
od lidera tabeli i głównegokan-
dydata do awansu surową lek-
cję, ostatecznie przegrywając
różnicąaż15goli.Potejporażce
Real Astromal spadłw tabeli aż
na10.miejsce.

WgrupieAbardzocennypunkt
przywiózł ze stolicy MKS Po-
znań, który zremisował zWar-
szawianką 29:29. Tenwynik to
z pewnością sukces poznania-
ków, boWarszawianka, po po-
wrociedopierwszej ligi, spisuje
się nadspodziewanie dobrze,
adomeczuzMKSPoznańprzy-
stępowała po serii trzech kolej-
nych zwycięstw. Mecz od po-
czątkudokońcabyłbardzowy-
równany i zacięty. Częściejmi-
nimalnieprowadziliwarszawia-
nie, ale MKS Poznań, głównie
za sprawą rozgrywającego
świetnezawodyMaciejaTokaja,
nie ustępował. Na 1,5 minuty
przed ostatnią syreną podo-
pieczniDomanaLeitgeberado-
prowadzili do remisu, chwilę
późniejwyszlinaprowadzenie,
ale zwycięskiego rezultatu nie
zdołaliniestetyutrzymać.

Wgrupie BOstrovia Ostrów
Wielkopolski,choćniebrakowa-
ło zaciętej walki, dość pewnie
pokonała Viret CMC Zawiercie
30:27. Gospodarze rozpoczęli

mecz od mocnego uderzenia
obejmującprowadzenie5:0ijuż
gonie oddali,mimożew5.mi-
nucieczerwonąkartkęzobaczył
TomaszKlara.

NatomiastMKSKalisz zwy-
ciężył MTS Chrzanów 35:29,
choćdługonicniewskazywało,
na przerwanie serii niepowo-
dzeń. Kaliszanie tak potrzebny
sukceszapewnilisobieniesamo-
witym ostatnim kwadransem
meczu, bow45.minucie prze-
grywali 19:25. Drugie zwycię-
stwow sezonie pozwoliło dru-
żynie z Kalisza odbić się trochę
oddna tabeli.

W pierwszej lidze kobiet
kompletpunktówzdobyłaPolo-
nia Kępno, która przedwłasną
widowniąpewniepokonałaAZS
UMCSLublin33:24.

–Moje podopieczne naresz-
cie zaprezentowały grę, jakiej
od nich oczekuję. Zespół poka-
zał swą siłę, popełnił znacznie
mniej błędów niż w poprzed-
nichmeczach, bardzo dobrze
spisywałasiębramkarkaMagda

Słota–oceniłzadowolonytrener
kępnianekMaciejNowicki.

Sparta Oborniki spotkanie
szóstej kolejki z Koroną Kielce
rozegra 5 listopada. Początek
meczuwhaliObornickiegoCen-
trumSportuogodzinie 18.a

Wolsztyniak–VetrexSokółKościerzyna

28:24(15:14).Najwięcejbramekdla
Wolsztyniaka:Kuta7,Raczkowiak7,Radny6.
RealAstromalLeszno–KPRLegionowo

23:38(11:12).NajwięcejbramekdlaRealu
Astromal:M.Wierucki6, Krystkowiak5,
Przekwas4,Misiaczyk3, J.Wierucki3.
WarszawiankaWarszawa –MKSPoznań

29:29(14:13).NajwięcejbramekdlaMKSPo-
znań:Tokaj 13,Przedpełski6,Leder3.
OstroviaOstrówWielkopolski–Viret

Zawiercie30:27(15:10).Najwięcejbramek
dlaOstrovii:Galewski8,Bałwas6,Staniek4,
Jedwabny3,Tomczak3.
MKSKalisz–MTSChrzanów35:29(15:17).

NajwięcejbramekdlaMKSKalosz:Gomółka
13,Surosz8,Strzebiecki6.
PoloniaKępno–MKSAZSUMCSLublin

34:23(18:8).NajwięcejbramekdlaPolonii:
Wynnyk8,Fijałkowska7,Nowicka4,Cichoń4,
Oreszczuk4,Grozdanowska3,Wesołowska3.

Dobra formaszczypiornistówzWolsztyna.Wygrali jużpo raz szósty

OboknichwTeamieMazurkie-
wicz na zawodach Rosenblum
Cup występowali: Stanisław
Gołębiowski, Piotr Gawryś,Mi-
chałKlukowskiiMarcinMazur-
kiewicz. –Składdrużynyzłoży-
liśmywostatniej chwili, zapra-
szając do gry trzecią parę, czy-
liwrocławianinaKlukowskiego
ipoznaniakaStarkowskiego.Jak
sięokazało,był tostrzałwdzie-
siątkę – opowiadał namwdro-
dzez lotniskadodomu49-letni
Jassem,którywChinachotrzy-
mał także prestiżowy tytuł
WorldGrandMaster(jakoósmy
Polak i osiemdziesiąty gracz
naświecie).

– Marzyłem o tym, ale nie
wierzyłem, że kiedykolwiek to
wyróżnienieotrzymam.Niejest
to jednak sprawa uznaniowa.
Pozdobyciumistrzostwaświa-
tawypełniłemlimitpunktowy,
który jest swego rodzaju prze-
licznikiemmiejscznajważniej-
szychimprezwnaszejdyscypli-
nie. Pozamną taki tytuł otrzy-
mali w Chinach Amerykanin
iHolenderka –dodał Jassem.

Poznańskibrydżystaniewy-
padłsrocespodogona.Odwie-
lu lat należy do światowej czo-
łówki i wprawdzie w Chinach
osiągnął największy sukces
wkarierze,alewcześniej też już
przywoził medale z wielkich
imprez.

– To gracz niezwykle inteli-
gentny, wciąż pełen nowych,
świeżych, atrakcyjnych pomy-
słówbrydżowych.Wielejegoza-
grań trafiło na łamy prasy bry-

dżowej całegoświata.Pozatym
jest on autorempodręczników
dlapoczątkującychbrydżystów
–wyjaśnił MarianWierszycki,
prezesWielkopolskiego Związ-
kuBrydżaSportowego.

Największe dotychczasowe
sukcesy Jassema to wicemi-
strzostwoświata z 1997 r., sreb-
rnymedalOlimpiadyBrydżowej
z 2000 r., wicemistrzostwoEu-
ropywparachz2009r.orazmi-
strzostwo Europy z ubiegłego

roku.Dotegotrzebajeszczedo-
dać brązowymedalwturnie-
ju teamów podczas MŚ
(Bemurda Bowl) w 2013 r.
Wrozgrywkachkrajowychwla-
tach 1986-2014 Jassem zdobył
ponadto13złotych,10srebrnych
i4brązowemedaleMP.

– Krzysztof jest zapalonym
nauczycielem brydża. Jego sy-
nowie, Piotr i Paweł, to wielo-
krotni medaliści mistrzostw
świata,EuropyiPolskiwbrydżu

młodzieżowym. Zawodowojest
profesoreminformatykinaUAM
orazprezesemfirmyPoleng,opra-
cowującej oprogramowania
dotłumaczeń–dodałWierszycki.

Przygodęzbrydżempoznań-
skiarcymistrzzaczynałjako7-la-
tek,podglądająctowarzyskieroz-
grywkinieżyjącejmamyGraży-
ny.–Wbrydżusportowymzade-
biutowałem w Domu Kultury
StomilnaulicyStarołęckiej.Wte-
dyregularnietrenowałemwping-
-pongaiktóryśzkolegówpowie-
dział, żenasali obokbrakujeós-
megozawodnika,byrozegraćtur-
niejbrydżowy.Zgłosiłemsięiza-
jąłemszóstemiejsce.Tomnieza-
chęciłodopoważnegopotrakto-
waniabrydżowejpasji –przypo-
minałJassem.

Wjegorodziniekartysąnieod-
łącznym atrybutem niemal
wszystkichjejczłonków.Wspom-
niani synowie,wspólnie z żoną
Justynąstarszegoznich,czyliPio-
tra,prowadząnaGórczynieSzko-
łęBrydżową.Towarzyskowbry-
dżagrarównieżżonanaszegoar-
cymistrza,MagdalenaJassem.

–Nieukrywam,że inspiracja
dogrywbrydża zawszepocho-
dziłaodemnie.Takbyłonie tyl-
kowrodzinie,alerównieżwszko-
le i na studiach. Przedbrydżem
naraziewybroniłasiętylko16-let-
nia córkaMałgorzata.Boimysię
jednakzżoną, żeona teżwkoń-
cu przesiąknie atmosferą gry
wkarty, aprzecieżktośwrodzi-
niemusibyć„normalny”–zażar-
towałbohaterMŚwSanyi.a

Jassem,czyliodping-ponga
dotytułuWorldGrandMaster

bMistrzowieświata,wtymdwóchpoznaniaków,KrzysztofJassem(zlewej)iWłodzimierzStarkowski(zprawej)
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RadosławPatroniak
r.patroniak@glos.com

Brydżsportowy

Poznańscybrydżyści,Krzysz-
tofJassemiWłodzimierz
Starkowskizostalidrużyno-
wymimistrzamiświatawchiń-
skiejSanyinawyspieHajnan

KrzysztofMaciejewski
sport@glos.com

Piłkaręczna

WgrupieApierwszej ligimęż-
czyznWolsztyniakzajmuje
trzeciemiejsce.Dobrzewmi-
nionyweekendspisałsię
wWarszawieMKSPoznań


