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PI!KA NO"NA. Szreniawa
Nowy Wi#nicz – Garbarnia
Kraków (1-3)

Dariusz Siekli!ski, trener
Szreniawy: - Po bardzo
s!abym wyst"pie w poprzed-
niej kolejce z zespo!em Orl#t
Kielce przeprowadzi!em z za-
wodnikami m"sk# rozmow",
która przynios!a spodziewa-
ne efekty w meczu z Garbar-
nia. Zespó! zagra! w tym poje-
dynku naprawd" bardzo
dobrze, nie mog" mie$ pre-
tensji do %adnego z zawodni-
ków, gdy% wszyscy bardzo si"
starali. Przez niemal ca!e
spotkanie posiadali&my ini-
cjatyw" i wszystko na to
wskazywa!o, %e powinni&my
ten mecz wygra$. Zabrak!o
nam tylko nieco szcz"&cia,
gdy% w trakcie ca!ego meczy
wypracowali&my sobie zdecy-
dowanie wi"cej sytuacji
bramkowych ni% rywale. Nie-
stety pope!nili&my kilka
b!"dów w defensywie, po któ-
rych stracili&my bramki. Mu-
sz" jednak zaznaczy$ %e przy
trzeciej bramce dla Garbarni
napastnik z Krakowa nim od-
da! strza! na bramk" wyra'-
nie sfaulowa! (ukasza Pietra-
sa, który stara! mu si" prze-

szkodzi$ w oddaniu strza!u.
Po d!ugiej przerwie spowodo-
wanej kontuzj# stawu skoko-
wego w meczu z Garbarni#
zagra! nasz czo!owy pomoc-
nik Rafa! Tabak. Przed me-
czem zastanawia!em si" na-
wet czy nie wystawi$ go do
gry od pocz#tku spotkania,
jednak po wspólnej konsulta-
cji uznali&my, %e lepiej b"dzie
dla zawodnika jak na pierw-
szy raz po tak d!ugiej prze-
rwie zagra krócej, dlatego
wprowadzi!em go do gry do-
piero na ostatnie pó! godziny.
Jedynie przez pierwsze kilka
minut pobytu na boisku Rafa!
by! troszk", zagubiony, jed-
nak za chwil" wszed! ju%
w rytm gry i rozegra! dobre
spotkanie. W sumie jestem
niezadowolony tylko w ko)-
cowego wyniku, gdy% zespó!
naprawd" pokaza! charakter
i zaprezentowa! si" na boisku
z bardzo dobrej strony. Mam
nadziej", %e pozosta!ych me-
czach rundy jesiennej
dru%yna utrzyma podobn#
dyspozycj" i zdob"dziemy
jeszcze kilka punktów, które
pozwol# nam zako)czy$
pierwsz# cz"&$ sezonu
w czo!ówce trzeciej ligi.

(PIET)

PI!KA NO"NA. Janina Libi$%
– Unia Tarnów (1-1)

Marcin Manelski, trener
Unii: - Zespó! bardzo dobrze
zrealizowa! za!o%enie tak-
tyczne i g!ównie dzi"ki
temu, bardzo gro'ny zazwy-
czaj zespó! z Libi#%a nie za-
gra%a! naszej bramce zbyt
cz"sto. Kluczem do osi#gni"-
cie korzystnego wyniku
w meczu z Janin# by!o za-
g"szczenie &rodka pola
i konsekwentna gra w defen-
sywie. Wyczekiwali&my na
ataki gospodarzy i próbowa-
li&my ich niepokoi$ graj#c
z kontry. Niestety po jednym
z nielicznych b!"dów z na-
szej strony stracili&my gola,
na szcz"&cie po kapitalnym
uderzeniu z dystansu w wy-
konaniu S!awka Matrasa
szybko doprowadzili&my do
wyrównania. W drugiej

po!owie byli&my zdecydowa-
nie bli%si przechylenia szali
zwyci"stwa na swoj# stron".
Bardzo bliski zdobycia kolej-
nej bramki by! Tomasz Ogar
przegra! jednak pojedynek
sam na sam z bramkarzem
Janiny. W ko)cówce spotka-
nia wypracowali&my sobie
jeszcze trzy znakomite okaz-
je do zdobycia bramek. Po
jednej z nich znów w dosko-
na!ej sytuacji znalaz! si" To-
mek Ogar, jednak i tym ra-
zem okazj" t# zaprzepa&ci!.
Cieszy mnie przede wszyst-
kim to, %e zespó! zagra!
dobry mecz, co jest bardzo
dobrym prognostykiem
przed czekaj#cymi nas jesz-
cze pojedynkami w rundzie
jesiennej. Mimo wszystko
pozosta! nam jednak niedo-
syt, gdy% szczerze mówi#c
byli&my bliscy wygrania
tego pojedynku. (PIET)

Gra lepsza ni! wynik

Tylko punkt z liderem

Walcz#cy o utrzymanie si"
w pierwszej lidze zespó! Ter-
maliki Bruk-Betu w niedziel-
nym pojedynku z Flot# *wi-
nouj&cie zaprezentowa! si"
z bardzo dobrej strony. 

Obserwuj#c na boisku ry-
walizacj" obu zespo!ów trudno
by!o oceni$ która dru%yna zaj-
muje miejsce w czo!ówce tabeli,
a która w jej dolnych rejonach.
– Po ostatnich niepowodzeniach
bardzo chcieli!my zdoby" w me-
czu z Flot# komplet punktów
i bardzo si$ ciesz$, %e nam si$
to uda&o. Od pocz#tku spotka-
nia narzucili!my swój styl gry
i przej$li!my inicjatyw$. Nasze
zwyci$stwo jest jak najbardziej
zas&u%one i mo%na powiedzie",
%e wydarli!my je wy%ej noto-
wanym rywalom. Przegrywa-

li!my bowiem 0-1 tymczasem
pó'niej zdobyli!my o jedn#
bramk$ wi$cej ni% przeciwnik
i zainkasowali!my trzy punkty.
W taki w&a!nie sposób kszta&tu-
je si$ charakter dru%yny. Praw-
da jest jednak taka, %e ju%
w pierwszej po&owie to my po-
winni!my byli wysoko prowa-
dzi". Do ko(ca rundy jesiennej
pozosta&y nam jeszcze dwa me-
cze wyjazdowe oraz jeden na
w&asnym boisku i wierz$, %e
jak zagramy w nich z podob-
nym zaanga%owaniem jak
w pojedynku z Flot# to zdob$-
dziemy jeszcze punkty – stwier-
dzi! trener Termaliki Bruk-
Betu Miros!aw Hajdo. 

Bardzo dobry mecz rozegra!
strzelec wyrównuj#cej bramki
dla Termaliki Bruk-Betu

Bart!omiej Piszczek. – Musz$
rozpocz#" od podzi$kowa( dla
dyrektora, który niesamowicie
zmobilizowa& mnie przed po-
jedynkiem z moj# by&#
dru%yn#. Cz$sto si$ tak zdarza,
%e strzela si$ bramki swojej
poprzedniej dru%ynie i tak te%
si$ sta&o w naszym meczu
z Flot#. Strzeli&em bramk$, naj-

wa%niejsze jednak, %e wygra-
li!my mecz. Teraz mam na-
dziej$, %e na twarzy pani prezes
wreszcie zago!ci u!miech. Ro-
zegrali!my bardzo dobre spot-
kanie i w sumie to ju% do prze-
rwy powinni!my byli prowa-
dzi" co najmniej 3-0. Chwila
nieuwagi, chwila zagapienia
si$ kosztowa&a nas niestety
utrat$ gola, musimy si$ tylko
cieszy", %e nie sko(czy&o si$ to
tak jak w poprzednich meczach,
czyli nasz# pora%k#. Trener
ca&y czas mówi& nam, %e mamy
walczy" do ko(ca, do ostatniego
gwizdka s$dziego i dzi$ki temu
uda&o si$ nam odrobi" straty
i wygra" ten bardzo wa%ny dla
nas mecz – podkre&li! obro)ca
Termaliki Bruk-Betu
Bart!omiej Piszczek. (PIET) 

Trener mówi" !eby gra# do ko$ca...
PI!KA NO"NA. Termalica Bruk-Bet Nieciecza – Flota !winouj"cie (2-1)

Od pocz#tku spot-
kania narzucili$my
swój styl gry i prze-
j%li$my inicjatyw%.

TRENER TERMALIKI |
BRUK-BETU MIROS!AW HAJDO

Krzysztof "#tocha, trener
Okocimskiego: - Nie ukry-
wam, %e spodziewali&my si"
trudnej przeprawy z rywa-
lem, który stoi na w!asnej
po!owie i próbuje jedynie za-
skoczy$ rywala graj#c
z kontry. W!a&nie po jedynej
kontrze w pierwszej po!owie
!owiczanie zdobyli gola. Nie
wiem co wtedy robili nasi
obro)cy, o czym my&leli. By!
to powiem prosty dorzut pi!ki
z boku i wydaje mi si" ze
zwyk!e gapiostwo zadecydo-
wa!o o tym, %e stracili&my
wtedy gola. Gra nie uk!ada!a
si" nam od samego pocz#tku,

rozegrali&my s!abe spotkanie.
Próbowali&my rozmontowa$
defensyw" rywali na ró%ne
sposoby, %aden z nich nie oka-
za! si" jednak skuteczny. My&-
la!em , %e zmiany które wpro-
wadzi!em w drugiej po!owie
podnios# jako&$ gry, niestety
nic takiego nie nast#pi!o. Tro-
ch" zgubi!o nas to, %e po tym
jak doprowadzili&my do remi-
su chcieli&my przeciwnika do-
bi$ i chyba za bardzo zaan-
ga%owali&my si" w gr" ofen-
sywn#. Inna sprawa, %e przy
bramce straconej na 1-2 rywa-
lom bardzo pomóg! arbiter,
który podyktowa! rzut wolny

z niczego. S"dzia obdarowa!
zespó! Pelikana prezentem
z okazji *wi"tego Miko!aja,
zapomnia! chyba tylko %e
mamy dopiero pa'dziernik
i przed nami jest &wi"to
Wszystkich *wi"tych, a nie
Bo%e Narodzenie. Inna spra-
wa, %e nasz bramkarz powi-
nien obroni$ strza! ze wspom-
nianego rzutu wolnego, gdy%
by! on wykonywany z ponad
30 metrów, mia! wi"c sporo
czasu na odpowiednie usta-
wienie muru i swoj# reakcj"
w bramce. Niestety spó'ni!
si" z interwencj# i stracili&my
gola. Próbowali&my pó'niej

odrabia$ te straty, ale sz!o
nam bardzo ci"%ko. Szkoda, %e
po dobrej serii meczów bez
pora%ki przytrafi!a si" nam
taka wpadka. Graj#c na w!as-
nym boisku powinno si" bo-
wiem wygrywa$ mecze,
a w najgorszym wypadku je
remisowa$. Przed nami jesz-
cze dwa mecze rundy jesien-
nej, wyjazdowy ze Startem
Otwock i na w!asnym boisku
z Ruchem Wysokie Mazowiec-
kie, w których postaramy si"
zgromadzi$ jak najwi"cej
punktów, by mie$ w miar"
spokojn# zim". (PIET)

tarnow@dziennik.krakow.pl

S%dzia pomyli" &wi%ta
PI!KA NO"NA. Okocimski Brzesko – Pelikan #owicz (1-2)

O pi!k" walcz# napastnik Okocimskiego Sebastian G!az (w bia!ej koszulce) i pomocnik Pelikana Micha! $ochowski
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