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PRZYGOTOWANIA LZS
DORUCHÓW DO WIOSENNEJ
RUNDY REWANŻOWEJ

W trakcie przerwy zimowej
istotne zmiany organizacyjne
zaszły w drużynie beniaminka
kaliskiej klasy okręgowej – LZS
Doruchów.
Funkcji Prezesa nie pełni już
Walenty Okoń. Na tym stanowisku
zastąpił go Stefan Trzciński, który
działa w branży opałowej i pełni
rolę radnego w Radzie Gminy w
Doruchowie. Zmieniony został także Zarząd Klubu doruchowskiego.
Trenerem pozostał dobrze znany
w Ostrzeszowie były zawodnik
„Victorii” Bogumił Stempiń.
Głównym celem, jaki Zarząd postawił zarówno trenerowi, jak i sobie jest utrzymanie
drużyny w klasie okręgowej.
Mimo dość znacznej straty punktowej chcielibyśmy utrzymać
się w V lidze – mówi trener – zawodnicy po półrocznym pobycie wśród
bardziej doświadczonych zespołów „okręgówki” stwierdzili, że
warto w niej pozostać i grać nadal
w wyższej lidze. Zrobią wszystko,
aby tak się stało. Byłaby to duża
sprawa dla Doruchowa, władz
samorządowych,
społeczności
gminnej i wszystkich kibiców.
Drużyna rozpoczęła przygotowania do rundy wiosennej
dwoma turniejami halowymi:
20. 01. br. zagrała o Puchar Starosty
Ostrzeszowskiego, a tydzień później w Memoriale gen. Pastuszka.
W obu występach doruchowianie
nie zanotowali spektakularnych
wyników, traktując zawody jako
jedną z form przygotowania do
zbliżających się rozgrywek. W
innych meczach sparingowych
rozegranych przez LZS Doruchów
padły następujące rezultaty:
LZS Siedlików – LZS Doruchów 1 : 1
Polonia Kępno – LZS Doruchów 2 : 4
Pelikan Grabów – LZS Doruchów 2 : 2
(mecz rozegrano 24. 02.
bramki dla gości: samobójcza, Łukasz Woliński).
W kolejnych spotkaniach 02.
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„Czas Ostrzeszowski” jest prywatnym pismem, na áamach którego moĪesz zaprezentowaü swoje poglądy i podzieliü siĊ zainteresowaniami z mieszkaĔcami caáej Ziemi Ostrzeszowskiej.

03. br. LZS zagra mecz Pucharu
Polski z Lilią Mikstat .
„Bardzo życzę sobie i zawodnikom, abyśmy pokonali tę
przeszkodę, ponieważ wówczas
trafimy na silny zespół IV – ligowy
- Centrę Ostrów. Będzie to dla nas
wartościowy egzaminator, jesteśmy realistami, ale warto zagrać
z takim zespołem – powiedział B.
Stempiń.
W składzie nie zajdą rewolucyjne zmiany. Z drużyny odszedł
Tomasz Dziewięcki (bramkarz),
który powrócił do „Victorii” Ostrzeszów, oraz Arkadiusz Kozłowski.
Ten zawodnik z kolei przeszedł do
drużyny Jankowy 1968. Szkoda, że
Arek nie będzie już grał w mojej
drużynie, będzie nam brakowało
wartościowych młodzieżowców
– stwierdził trener drużyny LZS
Doruchów. Trwają poszukiwania
bramkarza, który mógłby zastąpić
na tej pozycji Tomka.
Treningi odbywają się w
zmiennym rytmie i nieco innym
niż w drużynach tej klasy. Trener
Stempiń, po konsultacji z zespołem zdecydował, że zajęcia będą
odbywały się w jednym tygodniu dwa razy, a w następnym 3
razy tygodniowo. Dlaczego tak ?
Przyczyna jest prosta, większość
zawodników pracuje w swoich zakładach na zmiany i nie ma sensu
organizować zajęć, na które będzie
przychodziło 2 – 3 zawodników.
Ogromnym atutem LZS Doruchów
są obiekty sportowe. Piękna 40
– metrowa hala, na zewnątrz
wzdłuż hali bieżnia tartanowa
i obok boisko – jak na klasę okręgową naprawdę bardzo dobre.
W pierwszym swoim meczu
po przerwie zimowej Doruchów wyjeżdża na ciężki mecz
do Kalisza, gdzie spotka się z Prosną. Będzie to prawdziwy egzamin
– korzystny wynik będzie oznaczał,
że stać zespół na osiągnięcie celu,
jaki przed piłkarzami postawił Zarząd Klubu .
(AW)

SZANOWNI PAŃSTWO !!!
DRODZY RODZICE !!!

„Victoria” Ostrzeszów ogłasza
nabór do kolejnej drużyny piłkarskiej – juniorów młodszych (rocznik 1992 i młodsi) na nowy sezon
rozgrywkowy 2008/2009.
Nasz Klub posiada bogatą, ponad 88-letnią historię
oraz ogromne doświadczenie
w szkoleniu zawodników.
Pod okiem kompetentnych
szkoleniowców „Victoria” wychowała wielu zawodników, którzy
reprezentowali jej barwy w rozgrywkach na różnych poziomach
zaangażowania piłkarskiego.
Mamy świadomość, że szkolenie młodzieży w ostatnich latach
zostało zaniedbane, dlatego chcielibyśmy od tego roku powrócić do
dobrej tradycji, zgodnie z którą
w ostrzeszowskim Klubie młodzi
chłopcy spotkaliby fachowców zainteresowanych rozwijaniem predyspozycji sportowych Państwa
dzieci.
Pragniemy, aby nasi przyszli
wychowankowie charakteryzowali
się następującymi cechami :
•
bardzo dobrym stanem zdrowia
•
odpowiednim poziomem i
rozwojem fizycznym
•
większą od przeciętnej
sprawnością motoryczną
odpowiednim
rozwojem
•
cech osobowościowych
•
aspiracją i zainteresowaniami
sportowymi
•
umiejętnością łączenia nauki
ze sportem
•
dobrym
zachowaniem
w szkole, w domu, w
środowisku
lokalnym
i rówieśniczym

Naszym najwyższym celem jest przygotowanie Państwa synów do treningu i gry
w piłkę nożną na najwyższym poziomie zaangażowania sportowego poprzez kształtowanie odpowiednich zdolności, umiejętności
i dyspozycji psychoruchowych, ale
znając realia życia naszego społeczeństwa i warunki kształcenia
młodzieży podejmiemy zobowiązanie do:
•
racjonalnego zagospodarowania czasu wolnego zawodników
•
wspierania rodziców w wychowaniu i kształceniu swoich pociech
•
właściwej motywacji emocjonalnej
gwarantującej
chęć powtórzenia przeżytych wrażeń
•
zapewnienia
właściwych
warunków szkolenia sportowego, a także rozwoju
psychicznego i fizycznego
powierzonych naszej opiece
dzieci
Po zakończeniu naboru kandydaci zostaną poinformowani o
sposobie przeprowadzenia badań
zdrowotnych, sprawnościowych i
wydolnościowych.
Wszelkich informacji udziela i
zgłoszenia przyjmuje trener – koordynator:

Wyniki z Astry…

OSTRZESZOWSKA
LIGA HALOWA
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WYNIKI III KOLEJKI RUNDY II

STRZELCY

FMS
1-6 FUMO
EFEKT-AL 7-4 ZPM POPRAWA
K-KONTAKT 6-5 UKS ANTEX

1. DZIUBA A. -40 bramek /UMiG
2. STAWIŃSKI M. -31 bramek /
PLETTAC/
3. DZIUBA R. -28 bramki /UMiG/

OLDBOY

3-4

PLETTAC
09.03. / NIEDZIELA /

TABELA

Podczas
ostatniego,
czwartkowego turnieju –
zmierzyło się w Astrze 10 par.
Graliśmy jak zwykle „na maxy”,
a po podliczeniu wyników
(dziewięciu trzyrozdaniowych
rund) - najlepsze okazały się
pary:
1. Mirosław Drabczyński
Jelonki I Ostrzeszów, Andrzej
Wójtowicz Jelonki I Ostrzeszów 59.26 %
2. Adam Duchnik
Jelonki I Ostrzeszów, Remigiusz Kaźmierczak Jelonki I
Ostrzeszów 56.94 %
3. Wojciech Franikowski
NZ, Jerzy Ofierski Progress II
Ostrzeszów 54.63 %
Reszta wyników, historie
par, protokoły dostępne są w
Internecie - http://jelonki.noip.info
Kolejny turniej jak zwykle
w czwartek o godzinie 17.30 –

już teraz zapraszam do Astry.
Ostrzeszowskie
drużyny będą miały okazję zagrać
również w środę – w bratobójczym, zaległym meczu ligi
okręgowej, zmierzą się teamy
Jelonki I i II. O ile pierwsza z
nich zajmuje wyższe, drugie
miejsce w tabeli - druga w rundzie rewanżowej rozgrywek
prezentuje zdecydowanie lepszą formę (Jelonki II zdobyły
63VP w 4-ch meczach, a Jelonki I zaledwie 62VP w pięciu).
Wspomniany mecz nie
jest jedynym rozgrywanym
poza zjazdami – zaległe spotkania muszą jeszcze rozegrać:
Helvetia (2 mecze), Jelonki II
(środowy + 1), oraz KTB, Kaliniec, Progress II i dwie drużyny
poznańskie. Ostatni zjazd ligi
odbędzie się 29 marca, a grać
będzie się w Poznaniu i Koninie.
(MP)
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Plettac
UMiG
Oldboy
K-Kontakt
UKS ANTEX
Efekt-Al.
ZPM Poprawa
FUMO
FMS
Dream-Team

28
25
22
20
19
16
15
10
7
3

79-38
119-45
77-37
77-62
84-56
71-64
70-69
47-82
40-119
37-131

15:00
UMiG - OLDBOY
16:00
PLETTAC - UKS ANTEX
17:00
K-KONTAKT - OLDBOY
18:00
UMiG - PLETTAC
19:00
ZAKOŃCZENIE
W. Cz

Informacja w sprawie turnusu
wczasowego w Sarbinowie
Turnus wczasowy rozpoczyna się 16 czerwca śniadaniem i
kończy 29 czerwca kolacją. Koszt dwutygodniowego pobytu wynosi 865zł dla członków PZERiI, pozostali uczestnicy
płacą 880zł.
Wyjazd z dworca PKP w Ostrzeszowie 15.06.08r. o 22.45.
Osoby, które zgłosiły chęć uczestnictwa w turnusie, proszone są o wpłacenie do dnia 14 lutego 2008 roku w biurze
Zarządu Oddziału Rejonowego PZERiI w Ostrzeszowie, ul.
Zamkowa nr 31, pokój 2 lub u skarbnika w kole związkowym, zaliczki w wysokości 165 złotych. Brak wpłaty w określonym terminie spowoduje skreślenie z listy.

Biuro ZOR PZERiI
w Ostrzeszowie czynne jest:
w środy od 9.00 do 13.00, w czwartki od 12.00 do 16.00, tel.
732-06-30
Z poważaniem
Jerzy Wiedemann

PROŚBA
]

W LIDZE STRZELECKIEJ
BEZ ZMIAN

II runda Ligi Południowej
Wielkopolski umocniła liderów
indywidualnych i drużynowych
na swoich pozycjach.
U dziewcząt ponownie wygrała I-sza drużyna I LO Ostrzeszów 513pkt. Na wynik zapracowały: Aleksandra Bacik – 185
pkt, Ewelina Kazimierczak - 180
pkt, Paulina Kłobuch – 168 pkt,
II miejsce zajął II zespół I LO
Ostrzeszów - 477 pkt, w składzie: Anna Cyrak - 163 pkt, Jagoda Płachta – 159 pkt, i Katarzyna
Idziek – 155 pkt.
III miejsce zajął zespół IV LO
Ostrów Wlkp. - 464 pkt.
Startowało 11 zespołów
Klasyfikacja czołówki po
dwóch rundach przedstawia się
następująco:
drużynowo:

Damian Semberecki – 177pkt,
Remigiusz Dembski – 170pkt i
Maciej Biskup – 164pkt
II miejsce I LO Ostrzezszów II
– 462pkt, w składzie:
Tomasz Dymała – 166pkt, Krystian Ilski – 153pkt i Michał Bogacz – 143pkt
III miejsce IV LO Ostrów Wlkp.
- 462pkt
Startowało 21
zespołów
Klasyfikacja
czołówki po dwóch
rundach:
Drużynowo:
Im ILO Ostrzeszów I
– 1035pkt
II m I LO Ostrzeszów
II – 957pkt
III m IV LO Ostrów
Wlkp. 943Pkt

Im I LO Ostrzeszów I –
1043pkt
II m I LO Ostrzeszów II –
966pkt
III m IV LO Ostrów Wlkp. 939pkt

Indywidualnie :
Im Damian Semberecki – 359pkt
II m Remigiusz
Dembek – 340pkt
III m Maciej Biskup
– 336pkt
IV Krystian Ilski
– 329pkt
wszyscy:
I LO Ostrzeszów
V m Mateusz Kozłowicz IV LO Ostrów
324pkt
VI m Tomasz Dymała I LO Ostrzeszów
322pkt

Andrzej Wojciechowski, tel.
697 – 624 – 297, e - mail: andzejw@
neostrada.pl

Indywidualnie:
I m Aleksandra Skuptys IV LO Kalisz 379pkt
II m Aleksandra Bacik 359pkt
III m Ewelina Kazimierczak
355pkt
IV m Anna Cyrak 341pkt
- wszystkie I LO Ostrzeszów
V m Anna Szparkowska IV LO
Ostrów 335pkt
VI Paulina Kłobuch I LO Ostrzeszów 329pkt

Prezes Klubu - Marian Lamek
Wiceprezes - Roman Raczyński

W kategorii chłopców
I miejsce zajął I zespół I LO
Ostrzeszów – 511pkt, w składzie:

Ostrzeszowskie Centrum
Kultury
potrzebuje do prowadzenia
warsztatów prasę ręczną
(na wzór tej widocznej na zdjęciu).
Osoby i firmy mające na zbyciu
podobne urządzenie prosimy o
kontakt.
tel. 730-25-76

AGENCJA TURYSTYCZNA

Następne zawody odbędą się 12
marca w Kaliszu.
S. Krasowski

OSTATNIE dni promocji !

REWELACYJNE
OBNI¯KI CEN
Z OFERTY LETNIEJ !
A¿ do

35%

Rabatu na wczasy z oferty LATO 2008
je¿eli dokonasz rezerwacji
do 29 lutego !

TYSIACE OFERT
za najmniesza cene !
AGENCJA TURYSTYCZNA “WARTA”

rok zal. 1992

UL. KALISKA nr 8
63-500 OSTRZESZÓW
TEL./FAX 062 730-37-22

