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P I!K A  N O"N A .  Ruch Ra-
dzionków – Termalica Bruk-
Bet Nieciecza (1-0)

Krzysztof Kozik, kierownik
dru!yny Termaliki Bruk-
Betu: - Na mecz z Ruchem Ra-
dzionków jechali"my z na-
dziej# na prze$amanie z$ej se-
rii .Wszyscy w naszej ekipie
byli maksymalnie zmobilizo-
wani i skoncentrowani przed
rozpocz%ciem spotkania i mu-
sz% przyzna&, !e by$ to jeden
z lepszych wyst%pów naszej
dru!yny w tym sezonie. Wi-
da&, !e dru!yna z meczu na
mecz gra lepiej, w ka!dym
z pojedynków brakuje nam
jednak postawiania
przys$owiowej kropki nad „i”.
Tak te! by$o w spotkaniu
z Ruchem, w którym mieli"-
my sporo z gry, wypracowa-
li"my sobie tak!e kilka okazji
do zdobycia bramek, niestety
znów brakowa$o nam szcz%"-
cia. Szczególnie by$o to wi-
doczne tu! przed przerw#,
gdy po kapitalnym uderzeniu
'ukasza Szczoczarza z rzutu
wolnego, bramkarz Ruchu
wybi$ pi$k% zmierzaj#c# do

bramki idealnie w „okienko”.
Z kolei w drugiej po$owie wy-
starczy$a chwila nieuwagi ze
strony naszych obro(ców, by
Piotr Rocki strzeli$ nam bram-
k%. W ko(cówce spotkania po-
stawili"my ju! wszystko na
jedn# kart% i ruszyli"my do
ataku, chc#c doprowadzi& do
remisu, niestety mimo wielu
wysi$ków nie uda$o si% nam
osi#gn#& celu. Przykro jest
tak przegrywa& mecz za me-
czem, tym bardziej, !e oprócz
wysoko przegranego przez
nas pojedynku z Podbeski-
dziem Bielsko-Bia$a w pozos-
ta$ych spotkaniach byli"my
równorz%dnymi partnerami
dla przeciwników i przegry-
wali"my w nich tylko ró!nic#
jednaj bramki. Nale!y zwró-
ci& uwag%, !e terminarz te!
nie jest naszym sprzymie-
rze(cem, gdy! z sze"ciu do-
tychczas rozegranych me-
czów tylko dwa rozgrywali"-
my na w$asnym boisku i to
z nie byle kim, bo z liderem
i wiceliderem tabeli. Wierz%,
jednak !e w ko(cu szcz%"cie
u"miechnie si% tak!e do na-
szej dru!yny. (PIET)

Znów zabrak!o
szcz"#cia

Wolania Wola Rz#dzi$-
ska – Orkan Szczyrzyc
(1-0)
Jacek !wik, trener Wolanii: -
Ci%!kie warunki pogodowe
sprawi$y, !e by$ to typowy
mecz walki. Zespó$ Orkana
by$ dosy& mocny pod wzgl%-
dem fizycznym, ponadto
w jego szeregach wyst#pi$o
kilku zawodników, którzy
umiej# gra& w pi$k% i maj# ju!
za sob# wyst%py w wy!szych
klasach rozgrywkowych.
Mimo wszystko to my w trak-
cie meczu wypracowali"my
sobie nieco wi%cej sytuacji
bramkowych ni! rywale. Po-
dejrzewam, !e gdyby"my
w pierwszej po$owie wyko-
rzystali cho& jedn# z nich, to
po przerwie gra$oby si% nam
du!o lepiej z kontry. W dru-
giej po$owie zdobyli"my gola
i spokojnie pilnowali"my ko-
rzystnego wyniku. Rywale
próbowali nam zagrozi& i do-
prowadzi& do wyrównania,
ale praktycznie poza jedn# sy-
tuacj#, która wynik$a z nasze-
go b$%du z "rodku pola, nie
stworzyli sobie !adnej stupro-
centowej okazji do zdobycia
bramki. Na uwag% zas$uguje
tak!e bardzo dobra postawa
bramkarza Tomasza Libery,
który w drugiej po$owie obro-
ni$ nasz zespó$ przed utrat#
gola po przepi%knym uderze-
niu z dystansu jednego z za-
wodników Orkana. Parada
jak# popisa$ si% Libera by$a
jednak równie wysokiej klasy.
Ciesz% si% przede wszystkim
z tego, !e wreszcie wygrali"-
my mecz. Terminarz na po-
cz#tku rozgrywek mieli"my
bardzo niekorzystny, a poje-
dynek z Orkanem by$ dla
nasz dopiero drugim wyst%-
pem na w$asnym boisku.
W najbli!szych meczach zo-
baczymy, czy po tej wygranej
zespó$ nabierze wiatru w !ag-
le i zacznie pi#& si% w gór% li-
gowej tabeli. (PIET)

Orze% Balin – BKS Boch-
nia (2-2)
Marcin Le"niak, szkolenio-
wiec BKS: - Wydaje mi sie ze
remis w spotkaniu z Or$em
Balin jest wynikiem spra-
wiedliwym, cho& oba ze-
spo$y mog$y pokusi& si%
w nim o komplet punktów.
Pocz#tek meczu z pewno"-
ci# nale!a$ do Or$a, który za-
cz#$ spotkanie z du!ym ani-
muszem, stwarzaj#c sobie
trzy dogodne sytuacje bram-
kowe. W dalszej cz%"ci
pierwszej po$owy, gdy miej-
scowi spu"cili troch% z tonu,
zacz%li"my d$u!ej utrzymy-
wa& si% przy pi$ce, co od
razu zaowocowa$o kilkoma
sytuacjami strzeleckimi.
Jedn# z nich uda$o zamieni&
si% na bramk% Markowi
Handzlikowi. Pocz#tek dru-
giej polowy to katastrofa
w naszym wykonaniu;
w ci#gu czterech minut stra-
cili"my bowiem dwie bram-
ki. Zespo$owi nale!# si%
du!e s$owa uznania, za to, !e
po tych straconych golach
nie pod$ama$ sie i zdo$a$ do-
prowadzi& do remisu.
W ko(cówce meczu miej-
scowi opadli troch% z si$ i to
my mogli"my strzeli& zwy-
ci%sk# bramk%. Najlepsz# do
tego okazj% mia$ w doliczo-
nym ju! czasie gry Mateusz
Wi%sek, który b%d#c w sy-
tuacji sam na sam z bramka-
rzem trafi$ w s$upek, a do-
bitka z 11 metrów Micha$a
Le"niaka by$a niecelna.
Z jednego punku zdobytego
na ci%!kim terenie jeste"my
zadowoleni, cho& pozosta$
ma$y niedosyt, bo przy odro-
binie szcz%"cia mo!na by$o
wywie)& komplet punktów.
Mam nadziej%, !e to szcz%"-
cie u"miechnie si% do nas
w nast%pnych spotkaniach
i !e w ko(cu zaczniemy od-
nosi& zwyci%stwa.

(STM)

Sandecja II Nowy S&cz –
Dunajec Zakliczyn (2-0)
Wac#aw Maciosek, graj#cy
trener Dunajca: - Jad#c do
Nowego S#cza doskonale
zdawali"my sobie spraw%, !e
jedziemy na gor#cy teren,
w dodatku okaza$o si%, !e
gospodarze przyst#pili do
tego spotkania wzmocnieni
kilkoma zawodnikami
z pierwszego zespo$u.
Wszystko w tym meczu
uk$ada$o si% dobrze do 27
minuty, kiedy to s%dzia uka-
ra$ naszego bramkarza Ma-
teusza Ludw% czerwon#
kartk#, dodatkowo dyktuj#c
przeciw nam rzut karny.
By$a to moim zdaniem nieco
pochopna decyzja, !ó$ta
kartka by$aby bowiem
wed$ug mnie wystarczaj#c#
kar# za to przewinienie.
Sta$o si% jednak inaczej,
a graj#c w os$abieniu trudno
by$o nam co" zrobi& przeciw
wyst%puj#cej w takim sk$ad-
zie Sandecji II. W dziesi%ciu
nie byli"my po prostu w sta-
nie nic ugra&, musieli"my
gra& zachowawczo, !eby
straci& jak najmniej bramek.
Musz% jednak pochwali&
ch$opaków za walk% do ko(-
ca, bo naprawd% w$o!yli w to
spotkanie bardzo du!o zdro-
wia. W "rod% czeka nas bar-
dzo wa!ny mecz z Wolani#
Wola Rz%dzi(ska. Musimy
zrobi& wszystko, !eby roz-
strzygn#& go na swoj# korzy-
"&, bo najwy!szy czas,
!eby"my zacz%li wygrywa&.
Szkoda tylko, !e po meczu
w Nowym S#czu wypad$
nam ze sk$adu Mateusz Lud-
wa. Zast%puj#cemu go Kami-
lowi Migda$owi brakuje na
pewno do"wiadczenia i ogra-
nia, mam jednak nadziej%, !e
w "rod% stanie na wysoko"ci
zadania i pomo!e nam zdo-
by& trzy punkty.

(STM)
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Derby dwa
razy dla
MOSiR
P I!K A  N O"N A .  W ubieg!"
#rod$ i czwartek odby% mia!y si$
spotkania trzecich kolejek
ma!opolskich lig trampkarzy
starszych i m!odszych. Nie do-
sz!y one jednak do skutku ze
wzgl$du na niekorzystne warun-
ki atmosferyczne. W czasie
ostatniego weekendu rozegrano
natomiast wi$kszo#% meczów
czwartej kolejki.

W rywalizacji trampkarzy star-
szych trwa zwyci%ska seria bo-
che(skiego MOSiR. W niedziel%
m$odzi bochnianie w derbowym
pojedynku zwyci%!yli swych ró-
wie"ników z Okocimskiego Brze-
sko i zajmuj# w tabeli drugie
miejsce, ust%puj#c pola Sandecji
Nowy S#cz jedynie gorsz#
ró!nic# bramek. Trzecia z na-
szych dru!yn, Unia Tarnów, na
w$asnym boisku nie sprosta$a
natomiast swojej imienniczce z
O"wi%cimia. W zmaganiach
pi$karzy z rocznika 1998 i m$od-
szych, derbowy pojedynek po-
mi%dzy MOSiR a Okocimskim
równie! zako(czy$ si% sukcesem
trampkarzy m$odszych z Bochni,
którzy podobnie jak ich nieco
starsi koledzy nie poznali jesz-
cze w tym sezonie smaku po-
ra!ki. Okocimski pozostaje na-
tomiast bez zwyci%stwa, podob-
nie jak tarnowska Unia, która
w tej kolejce podzieli$a si% pun-
ktami z Uni# O"wi%cim.

Trampkarze starsi
Wyniki: MOSiR Bochnia – Oko-
cimski Brzesko 1-0, Unia Tarnów
– Unia O"wi%cim 1-2, Krakus
Nowa Huta – Garbarnia Kraków
2-1, Sandecja Nowy S#cz – Hut-
nik Kraków 3-0. Spotkanie: Po-
prad Muszyna – Wis$a Kraków
nie dosz$o do skutku. Mecz: Du-
najec Nowy S#cz – Cracovia
Kraków prze$o!ony zosta$ na
13 pa)dziernika.
  1. Sandecja              3          9                 16-1
 2. MOSiR                     3          9                  6-2
 3. Wis!a                        2          6                12-4
 4. Dunajec                 2          3                   7-6
 5. Hutnik                     3          3                  4-4
 6. Krakus                    2          3                  3-3
 7. Unia O.                    3          3                  4-7
       Unia T.                    3          3                  4-7
 9. Garbarnia             3          3                  2-6
10.Poprad                    2          3                 7-12
11. Okocimski            2          0                    1-7
12.Cracovia                2          0                   1-8

Trampkarze m%odsi
Wyniki: MOSiR Bochnia – Oko-
cimski Brzesko 3-2, Unia Tarnów
– Unia O"wi%cim 1-1, Krakus
Nowa Huta – Garbarnia Kraków
1-0, Sandecja Nowy S#cz – Hutnik
Kraków 1-0, Poprad Muszyna –
Wis$a Kraków 0-8, Dunajec Nowy
S#cz – Cracovia Kraków 10-0.
  1. Dunajec                 3          9                18-0
 2. Sandecja              3          9                12-0
 3. MOSiR                     3          7                  9-3
 4. Wis!a                       3          4                  9-6
 5. Hutnik                     3          4                  4-2
 6. Krakus                    2          4                   1-0
 7. Cracovia               3          4                 3-11
 8. Unia T.                    3          2                   1-4
 9. Okocimski            2           1                  3-4
10.Unia O.                    3           1                 1-10
11. Poprad                   3           1                 1-16
12.Garbarnia             3          0                  0-6

(STM)

Wolania wreszcie
zwyci"ska
PI"KA NO#NA. Gra!a IV liga

S Z E R M I E R K A .  Reprezen-
tant Pa!acu M!odzie&y, Jakub
Szyd!owski rywalizowa! w so-
bot$, w odbywaj"cych si$
w Kro#nie w pierwszych w tym
sezonie zawodach Pucharu Pol-
ski juniorów m!odszych w szpa-
dzie.

W pojedynkach grupowych 15-
letni tarnowianin pokona$ 5-2
Jakuba Dzikowskiego z Musz-
kietera Gliwice, 5-4 Jakuba Tur-
ka z Piasta Gliwice, 5-1 Jaromira

Kowerskiego z PKS Warszawa
i 5-0 Tomasza Smolenia z Gór-
nika Radlin oraz przegra$ 3-5
z Januszem Ziobrowskim z UKS
Start Opole i 1-5 z pó)niejszym
finalist#, Krystianem Fajkisem
z RMKS Rybnik. Wyniki te da$y
Jakubowie drugie miejsce
w grupie i awans do rywalizacji
pucharowej.  W pierwszej jej
rundzie, pokona$ 15-13 Ukrai(ca
Vitaliva Kobala, w drugiej uleg$
14-15 Mieszkowi Frasiowi z KKS
Kraków. (STM)

Jakub o krok 
od szesnastki

P I!K A  N O"N A . Kolejn",
czwart" ju& kolejk$ spotka' ro-
zegra!y w czasie weekendu ze-
spo!y bior"ce udzia! w rozgryw-
kach o mistrzostwo pierwszej
ligi juniorów starszych.

Pierwsze w tym sezonie punkty
straci$a Jadowniczanka Jadow-
niki, która w wyjazdowym spot-
kaniu wyra)nie uleg$a Terma-
lice Bruk-Bet Nieciecza. Szansy
na obj%cie samodzielnego przo-
downictwa nie wykorzystali
m$odzi pi$karze Stra!aka Mok-
rzyska, przywo!#c tylko jeden
punkt ze Szczucina. W tej sy-
tuacji nowym liderem zosta$a
prowadzona przez Grzegorza
Jasiaka dru!yna Wolanii Wola
Rz%dzi(ska. W rozgrywanym
na boisku w 'adnej spotkaniu
z Czarnymi Kobyle, nast%pcy
czwartoligowców ju! w 1 min
stracili wprawdzie bramk% (by$
to pierwszy gol zdobyty w tym
sezonie przez dru!yn% z Ko-
byla), ostatecznie pokonali jed-
nak rywala ró!nic# trzech tra-
fie(. Na dole tabeli odnotowa&
warto pierwsze w tym sezonie
zwyci%stwo Olimpii Wojnicz,
która po dwóch remisach i po-
ra!ce, pewnie wygra$a w Tu-
chowie z tamtejsz# Tuchovi#.
Jeszcze bardziej zdecydowane
zwyci%stwo odniós$ Orze$ D%-

bno, gromi#c u siebie Iv% Iw-
kowa, dla której by$a to czwarta
z rz%du pora!ka. Odnotowa&
warto tak!e wygran# Tarnovii
Tarnów ze Szreniaw# Nowy
Wi"nicz, po której tarnowianie
pozostaj# jedn# z dwóch - obok
Stra!aka Mokrzyska - dru!yn
bez pora!ki.
Wyniki: Wolania Wola Rz%dzi(-
ska – Czarni Kobyle 6-3, Tu-
chovia Tuchów – Olimpia Woj-
nicz 0-3, Termalica Bruk-Bet
Nieciecza – Jadowniczanka Ja-
downiki 4-1, Orze$ D%bno – Iva
Iwkowa 6-1, Tarnovia Tarnów
– Szreniawa Nowy Wi"nicz 2-
1, Wis$a Szczucin - Stra!ak
Mokrzyska 1-1. W spotkaniu
rozegranym awansem: D#bro-
via D#browa Tarnowska –
Ci%!kowianka Ci%!kowice 2-1.
1.Wolania                                   4     9 11-4
2.Termalica Bruk-Bet     4     9 10-6
3.Jadowniczanka               4     9 8-6
4.Stra$ak                                  4     8 5-3
5.D%brovia                                4      7 13-5
6.Orze!                                        4      7 11-5
7.Tarnovia                                 3      7 6-4
8.  Szreniawa                         4     6 5-3
9.Wis!a                                        4     5 5-4
10.Olimpia                                4     5 4-5
11. Tuchovia                             4     3 4-9
12.Czarni                                   4      1 3-18
13.Ci&$kowianka                 3     0 2-6
14.Iva                                            4     0 6-15

(STM)

Nowy lider ligi

Pi!karze Wolanii (w niebieskich strojach) wygrali pierwsze spotkanie w tym sezionie
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