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Biegi. 9 listopa
da, stadion Kuź
ni Ustroń (start
i meta) - XXIV
Bieg Legionów
(11.00). 11 listo
pada, trasa wio
dąca ulicami Czechowic-Dziedzic
- XII Bieg Niepodległości (start - ul.
Kolejowa, meta - stadion przy ul. Le
gionów). Początek biegu - 10.00. O
10.30, na terenie stadionu, rozegrane
zostaną biegi dziecięce.
Brydż. 7 i 14 listopada, sala Oświę
cimskiego Centrum Kultury (ul.
Śniadeckiego) - otwarte turnieje dla
wszystkich chętnych. Zapisy do tur
niejów prowadzone są w OCK w
przeddzień ich rozgrywania (16.00
- 17.00), a czwartkowe zawody roz
grywane są od 16.00 do 22.00. 8 - 10
listopada, hotel Orle Gniazdo w
Szczyrku - mistrzostwa Polski AZS.
Program zawodów: piątek - turniej
par (18.00 - 20.00); sobota - turniej
indywidualny (9.15 - 14.15), turniej
par (15.30-20.00); niedziela - turniej
teamów(9.15 -14.15 i 16.00 -19.00).
Koszykówka. 9-10 listopada, hala
przy ul. Bratków - mecze o mistrzo

stwo Bielskiej Ligi Koszykówki (so
bota: 9.00 - 15.00 i 18.20 - 21.30,
niedziela: 13.40 - 21.00). 9 listo
pada, mecz w ramach rozgrywek o
wejście do I ligi kobiet: ISSiR Start
Wisła - Wisła Kraków (15.00). 9 li
stopada, mecz o mistrzostwo II ligi
mężczyzn: MOSiR Cieszyn - KKS
Mickiewicz Katowice (18.00). 9 li
stopada, mecz o mistrzostwo III ligi
mężczyzn: DAAS Basket Hills Biel
sko-Biała - AZS Gliwice (16.00; hala
przy ul. Bratków).
Piłka nożna. 7 - 8 i 10 listopada, bo
isko Orlik przy ul. Słowackiego - me
cze o mistrzostwo Bielsko-Bialskiej
Amatorskiej Ligi Piłki Nożnej. Go
dziny rozgrywania spotkań: czwartek
i piątek 17.00 - 22.00, niedziela 11.00
do 16.00. 9 listopada, boisko Orlik
przy ul. Konarskiego w Oświęcimiu
(w przypadku złej pogody - hala spor
towa przy ul. Bema) - finałowy tur
niej VI Pucharu Niepodległości (9.00
- 13.00). 9 listopada, mecze o mi
strzostwo III i IV ligi oraz ligi okrę
gowej: BKS Stal - Polonia Głubczy
ce (13.00; boisko przy ul. Młyńskiej)
i Wisła Ustronianka - GTS Bojszowy
(13.30) oraz (13.00) Cukrownik Chy

bie - GKS Radziechowy, Zapora Po
rąbka - Soła Kobiemice, Wilamowiczanka - Skałka Żabnica, Beskid 09
Skoczów - Morcinek Kaczyce, ŁKS
Bestwina - MRKS Czechowice-Dziedzice, Tempo Puńców - ŁKS Pruch
na. 9 listopada, mecz o mistrzostwo
II ligi kobiet: Rekord Bielsko-Bia
ła - Gwiazda Ruda Śląska (14.00). 10
listopada, mecze o mistrzostwo ligi
okręgowej (13.00): Pasjonat Dankowice - Maksymilian Cisiec, Kuźnia
Ustroń - Koszarawa Żywiec.
Rekreacja. 13 listopada, hala przy
ul. Karbowej w Bielsku-Białej - IV
Śląskie Zawody Sportowo-Rekreacyjne Osób Niepełnosprawnych
(10.00-15.00).
Siatkówka. 7 listopada, hala sportowa
straży pożarnej przy ul. Leszczyńskiej

- turniej służb mundurowych O Pu
char Prezydenta Bielska-Białej (8.00).
Szachy. 9 i 13 listopada, Dom Na
rodowy w Cieszynie - indywidual
ne mistrzostwa miasta juniorów (do
10, 14 i 18 lat) w szachach szybkich
(8.00) i mistrzostwa miasta szkół
podstawowych i gimnazjów. Po
czątek sobotnich zmagań juniorów
- 8.00; środowe szkolne szachowa
nie rozpocznie się o 9.00.
Tenis stołowy. 11 listopada, hala
przy ul. Bratków - mecze o mistrzo
stwo Bielsko-Bialskiej Amatorskiej
Ligi Tenisa Stołowego (8.30 -15.00).
8 listopada, mecze o mistrzostwo II
ligi mężczyzn i kobiet (18.00): Cieszko Cieszyn - Lesznianka Leszna
Górna i MKS Czechowice-Dziedzice - Polonia II Bytom, (tom)

