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Niestrawny Lodzik, czyli czekamy na rewanż
Wydarzeniem minionego weekendu był bez wątpienia drugi na zawodowym ringu występ Patryka Trochimiaka z Imperium Boxing Wałbrzych, który skrzyżował rękawice z Janem Lodzikiem z Warszawy. To był naprawdę udany start wałbrzyszanina, choć
zakończony dość kontrowersyjnym werdyktem, bo wygraną rywala 58:56.

W piątek w Radomiu odbyła się bokserska gala, której
transmisję
przeprowadziła
jedna z komercyjnych stacji
telewizyjnych. W najważniejszym dla nas pojedynku Jan Lodzik z Żoliborskiej
Szkoły Boksu zmierzył się z
naszym Patrykiem Trochimiakiem. Sama walka miała
niezwykle zacięty i wyrównany przebieg. Dość napisać,
iż telewizyjni komentatorzy
podkreślali, iż remis byłby
najlepszym
rozstrzygnięciem. Stało się jednak inaczej,
gdyż sędzia ringowy punktował 58:56 dla rywala.
- Nie możemy być zadowoleni z tego werdyktu. Lodzik
postawił trudne warunki, ale
Patryk zadał więcej ciosów.
Jesteśmy trochę wkurzeni, bo
naszym zdaniem remis byłby
zasłużony - powiedział trener

Krzysztof Sadłoń, który wraz z
Mariuszem Burzyńskim z ringowego narożnika zagrzewał
Trochimiaka do walki.
Na szczęście być może już
niedługo stan rywalizacji zostanie wyrównany, gdyż jak
przyznał Lodzik, obu zawodników czeka rewanż. Oby tym
razem na korzyść naszego
pięściarza.
Pracowita jesień wałbrzyszan
Tymczasem już w najbliższą niedzielę nasza drużyna wyjeżdża na tradycyjny
obóz do Sierakowa w Wielkopolsce. W 10-dniowym
zgrupowaniu weźmie udział
30 zawodników, którzy pod
okiem wspomnianych powyżej szkoleniowców szykować
będą formę na drugą, niezwykle intensywną część roku.

Pierwsze wyzwania już
pod koniec sierpnia, kiedy to
odbędą się Międzynarodowe
Mistrzostwa Śląska kobiet
z naszymi bliźniaczkami, a
więc Kingą i Angeliką Mięgoć na czele. We wrześniu
czekają nas młodzieżowe Mistrzostwa Polski kobiet oraz
Mistrzostwa Polski juniorów
plus eliminacje do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. Październik to Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży,
a
ponadto
młodzieżowe
Mistrzostwa Polski i Mistrzostwa Polski seniorek. Listopad stać będzie pod znakiem
Mistrzostw Polski seniorów i
Pucharu Polski juniorów. I to
być może nie koniec jesiennych atrakcji, gdyż trwają wysiłki, aby ze względu na obecną sytuację w nieco innym
charakterze
zorganizować
Ekstraligę Boksu Olimpijskiego, która w minionym sezonie
naszej drużynie przyniosła
srebrny medal Drużynowych
Mistrzostw Polski.
- Pomysł jest taki, aby z
powodu ograniczeń czasowych zorganizować trzy dwudniowe turnieje z udziałem
czterech drużyn: Skorpiona
Szczecin, Imperium Boxing,
Wilków Kujaw oraz Wielkopolski. Robimy wszystko, aby
liga przetrwała ten trudny
okres, a w przyszłości chcie-

libyśmy rozwinąć rozgrywki
o zmagania juniorów w Młodej Ekstralidze. W ramach
jednego meczu odbyłoby się
osiem pojedynków juniorów,
a następnie na ring wyszliby
seniorzy - poinformował Sadłoń.
Krzpiet objawieniem reprezentacji
Trwa zgrupowanie w Zakopanem, gdzie kadra Polski
juniorów przygotowuje się do
przyszłorocznych Mistrzostw
Świata w Kielcach. Wśród powołanych pięściarzy nie zabrakło jednego z najbardziej
utalentowanych
zawodników Imperium Boxing – Kuby
Krzpieta (na zdjęciu z prawej).
Jak poinformował oficjalny
portal Polskiego Związku
Bokserskiego, trener Krzysztof Miałki z uznaniem wypowiadał się o całej 16-osobowej grupie zawodników
komplementując najbardziej
umiejętności młodego wałbrzyszanina.
- Od lat mamy problemy z
niskimi kategoriami wagowymi, tymczasem trafiła nam się
prawdziwa perełka w osobie
Kuby Krzpieta. To fantastyczny chłopak, którego mogę
nazwać odkryciem obozu
- powiedział szkoleniowiec
Polaków.
Bartłomiej Nowak

„Starsi” panowie nie powiedzieli ostatniego słowa
To już ostatnie dni, aby zgłosić swój zespół do prowadzonej przez Dolnośląski Związek Piłki Nożnej – Ligi Oldboja. Warunki
są dwa: zamiłowanie do futbolu oraz wiek – plus 35 lat. Resztę zweryfikuje boisko.

KARTA WAŁBRZYSKIEGO SPORTOWCA
Imię: Weronika
Nazwisko: Magdziarczyk-Kołomańska
Data urodzenia: 2 września 1982 roku
Pseudonim sportowy: brak
Klub: UKS Szafir Wałbrzych (pływanie)
Największy dotychczasowy sukces?
Jako zawodnik wystartowałam w Mistrzostwach
Polski w ratownictwie wodnym w 2000 roku w Chorzowie. Choć obyło się bez podium, to pamiętam,
że byłam naprawdę zadowolona z tamtego wyniku.
Jako trener na swoim koncie mogę zapisać sukcesy
dzieci 11 i 12-letnich w Dolnośląskich Mistrzostwach Okręgowych w pływaniu w
Nowej Rudzie w 2019 roku. Mam na myśli srebro sztafety dziewcząt, która na podium rozdzieliła tak znane i duże kluby jak Śląsk Wrocław oraz Juvenię Wrocław.
Srebro wywalczyły: Aniela Jasek, Maja Drzewiecka, Natalia Kołomańska oraz
Róża Garba. Ponadto w Zimowych Mistrzostwach Polski w pływaniu 15-latków
Maja Łąpieś uplasowała się w pierwszej „dwudziestce”.
Kto jest twoim idolem sportowym?
Ranomi Kromowidjojo. To holenderska pływaczka, trzykrotna mistrzynia olimpijska, którą szczególnie cenię za skromność, pokorę i pracowitość. Miałam okazję poznać ją podczas szkolenia pływackiego – zaskoczyły mnie jej dojrzałość,
podejście do treningów, a także bardziej współpraca aniżeli praca z trenerem.
Dlaczego pływanie?
Bo to jedyny sport, który można uprawiać na leżąco (śmiech). A tak na serio,
pływanie wymaga uaktywnienia wszystkich zasobów, które posiadamy, a więc
nie tylko mięśniowych, fizycznych, ale również i intelektualnych. Do tego należy
także dodać ducha walki oraz wytrwałość na długotrwały wysiłek oraz szkolenie.
Jaki cel chcesz osiągnąć?
Celem klubu jest pozytywne zarażanie sportem, zwracanie uwagi na ogólny
rozwój młodego człowieka, dlatego nie jesteśmy trenerami tylko na zajęciach,
ale również staramy się wspierać naszych podopiecznych w codziennym życiu.
Jeśli chodzi o aspekty sportowe, to w najbliższym czasie walka o pierwszą „dziesiątkę” Mistrzostw Polski z aktualnymi juniorami. W dalszej zaś perspektywie
odpowiednie przygotowanie młodzików do Mistrzostw Polski oraz seniorskich
treningów. Młodzików, którzy, co warto podkreślić, zaczynali start w klubie od
nauki pływania.
Fot. użyczone

Liga Oldboja to pomysł
przeniesiony z okręgu wrocławskiego. Pomysł, który jednak świetnie się sprawdził,
gdyż w stolicy Dolnego Śląska
istnieją cztery ligi dla graczy
„+35” oraz dwie dla prawdziwych weteranów, czyli piłkarzy powyżej 45 roku życia.
Nasze rozgrywki mają mieć
kształt ligi okręgowej skupiającej zespoły z dawnego województwa wałbrzyskiego. Jak
dotąd swój udział potwierdziło 8 drużyn, w tym: Górnik
oraz Gwarek Wałbrzych, ale
również Polonia-Stal Świdnica, Piast Nowa Ruda czy
Kryształ Stronie Śląskie.
Zgodnie z przepisami spotkania LO odbywać się będą
w poniedziałki, tak aby nie
kolidowały z weekendowymi
meczami, w których jak doskonale wiemy, nie brakuje
zawodników w wieku powyżej 35 lat. W regulaminie jest
ponadto zapis, iż gospodarz

zabezpiecza kiełbaskę, a przyjezdni – napoje (!). System
rozgrywek jest wciąż w trakcie opracowywania – wiele
jednak zależeć będzie od liczby uczestników. Jeśli utrzyma
się dotychczasowy stan, czyli
8 drużyn, wtedy niewykluczone, że zespoły podzielone
zostaną na dwie geograficzne
grupy, które wezmą udział w
dwóch, trzech turniejach, a
następnie mistrz danej grupy
zmierzy się z najlepszą ekipą
drugiej.
Początek zmagań zaplanowano na połowę września, a
my przypominamy, iż nadal
można zgłaszać swój udział w
rozgrywkach, gdyż spotkanie
organizacyjne odbędzie się
pod koniec lipca. Na zgłoszenia czeka Dariusz Stachurski
(na zdjęciu z lewej), wiceprezes DZPN oraz dyrektor podokręgu Wałbrzych, pod numerem telefonu: 602-781-868.
Bartłomiej Nowak

Dobrosław
Kowalski
futbol po mojemu....

Wyszło na moje...
News dnia (poniedziałek
20.07.) - szefowie tygodnika
France Football postanowili,
że w bieżącym roku nie zostanie przyznana Złota Piłka,
którą to wielu już przyznało
Robertowi Lewandowskiemu. Wielu komentatorów
uznało tę decyzję za „niezrozumiałą”, natomiast szefostwo prestiżowego periodyku uzasadniło ją tym, że
„obecny rok nie może być
traktowany jako normalny,
dlatego też lepiej powstrzymać się od przyznawania
nagród”. Brzmi znajomo?
Dwa lub trzy numery temu
...dokładnie to samo pisałem
w moim felietonie! Dlatego
decyzję France Football w
pełni rozumiem i uznaję za
jak najbardziej słuszną.
Polskie media i niektóre zagraniczne, pisząc o „niezrozumiałej decyzji” France Football, zaczynają oczywiście
doszukiwać się tradycyjnie
międzynarodowego
spisku przeciwko Polakowi czy
Bayernowi. Ale jeszcze raz
proponuję podejść do zagadnienia racjonalnie. We wspomnianym felietonie, pisząc o
„pozłacanej piłce dla Lewandowskiego”, uzasadniałem
dlaczego to wielkie z zasady
wyróżnienie byłoby przyszłości podważane i uznawane za niepełnowartościowe.
Nadanie dzisiejszemu wpisowi takiego tytułu nie oznacza, iż mam satysfakcję, że
na moje faktycznie wyszło
i chyba nie muszę przekonywać, że zawsze Robertowi kibicuję! Ale dobrze, że
ktoś podjął w końcu racjonalną decyzję, bo takowych,
zwłaszcza ze strony UEFA w
miesiącach pandemii brakowało. Uważam jednak, że
France Football powinien za
rok 2020 przyznać jakąś inną
nagrodę tak, aby w annałach
ktoś się zapisał jako wyróżniony, ale nie Złotą Piłką, bo
jest to zbyt prestiżowy laur,
aby nim szastać w nienormalnych okolicznościach. I
trzeba tylko trzymać kciuki,
aby Robert utrzymał formę w
przyszłym, miejmy nadzieję,
normalnym już roku!
dobroslawkowalski.pl
futbolpomojemu.pl

