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Wmeczu inauguruj!cym run-
d" wiosenn! na kameralnym
obiekcie w Niecieczy zdecydo-
wanym faworytem by# zespó#
„S#oników”.Przebiegpierwszej
ods#ony spotkania wcale tego
jednakniepotwierdzi#.
Bytomianie,mimo $ewtym

sezonienie odnie%li jeszcze ani
jednegozwyci"stwaiprzezwie-
lu zostali ju$ skazani na degra-

dacj"do II ligi, rozpocz"limecz
bardzo aktywnie w ofensywie.
Cz"sto go%cili pod bramk!
niecieczan, jedynym i najwa$-
niejszymmankamentemw ich
grze by# brakwyko&czenia ak-
cji.Du$awtym jednakzas#uga
bardzoskuteczniespisuj!cejsi"
formacji defensywnej niecie-
czan, którzynie tylko blokowa-

liwi"kszo%'strza#ówrywali,ale
tak$e bardzo umiej"tnie si"
ustawiali, #api!c bytomian na
spalone.
Miejscowinapewnobyli lep-

si pod wzgl"dem pi#karskim
iprzewy$szali bytomiankultu-
r! gry. Poza tymcierpliwie bu-
dowali swoje akcje ofensyw-
neod ty#u, du$ograli pi#k! i od-
dawali sporo strza#ów zza linii
polakarnego.Wi"kszo%'znich
by#a jednak niecelna. Jako
pierwszynalist"strzelców,w13
min, móg#wpisa' si" Dariusz
Jarecki,wykorzystuj!cb#!dgra-
j!cegozkonieczno%cinaprawej
obronie Roberta Trznadla. Po-
mocnikTermalikiodwa$nieru-
szy# do przodu, lecz indywidu-
aln!akcj"zako&czy#niecelnym
strza#em.Pó(niejdoskona#!oka-
zj"dozdobyciagolazmarnowa#
tak$e Vojtech Horvath, który
strzelaj!cz10metrów,pos#a#pi#-
k"wysoko nad bramk!. Miej-
scowi mogli tak$e zdoby' gola
w 34min, gdy po strzale Piotra
Ceglarza na polu karnymPolo-
niipowsta#oogromnezamiesza-
nie.Ostateczniesytuacj"wyja%-
ni# jedenzobro&ców,wybijaj!c
pi#k"na rzut ro$ny.
Bytomianie przed przerw!

nader cz"stoatakowali bramk"
TermalikiBruk-Betu,bliscyzdo-
byciagolabyli jednaktylkodwu-
krotnie.Wobuprzypadkachjak
zwykleznakomiciespisuj!cego
si" SebastianaNowaka strza#a-
mizza liniipolakarnegopróbo-
wa# zaskoczy' pomocnik Polo-
niiBartoszNowak.Wobuprzy-
padkach pojedynki wygra#No-
wakbramkarz.
Odpocz!tkudrugiej po#owy

meczuinicjatyw"przej"liju$nie-
cieczanie, którzy znów spokoj-
nie i cierpliwie budowali akcje

ofensywne. Zespó# Polonii ca#y
czas bardzo m!drze broni# do-
st"pudow#asnejbramkia$do54
min.Wtedytonaindywidualn!
akcj" zdecydowa# si"Horvath,
którytu$przedlini!polakarne-
go zosta# sfaulowany przez
DamianaMichalika. Pi#k"usta-
wi#Dariusz Pawlusi&ski i kapi-
talnymstrzalemobokmurutra-
fi#pi#k!wpoprzeczk".–Nie by-
!em pewny, czy pi!ka po trafie-
niu w poprzeczk" odbi!a si"
pó#niej odmurawy ju$ za lini%
bramkow%, dlatego mocnym
strza!em pos!a!em j% do siatki
– relacjonowa# strzelec pierw-
szegogolaMicha#Nalepa.
Autorem naj#adniejszego

gola meczu by# w 59 min Ce-
glarz. Pomocnik „S#oników”,
wykorzystuj!ckapitalnepoda-
nie z prawej strony od Emila
Drozdowicza,uprzedzi#obro&-
c" ipi"knym„szczupakiem”po-
kona#MateuszaMik".
Chwil" pó(niej zwyci"stwo

niecieczanprzypiecz"towa#Na-
lepa,któryskuteczniewykona#
rzutkarny,podyktowanyzako-
lejnyfaulMichalika, tymrazem
na cz"sto w#!czaj!cym si"
doakcjiofensywnychgospoda-
rzy Karolu Pi!tku. – Do wyko-
nywania „jedenastek” wyzna-
czenibyliKarolPi%tek iMicha!
Nalepa. Karol by! faulowany
i obaj ustalili mi"dzy sob%, $e
tym razem rzut karnywykona
Micha!.Najwa$niejsze,$euczy-
ni! to skutecznie – podkre%li#
pomeczutrener„S#oników”Ka-
zimierzMoskal.
Niecieczanie, wygrywaj!c

zPoloni!, wpe#niwykorzystali
sobotni! „wpadk"” Floty i zbli-
$yli si" do zespo#u ze )winouj-
%cianadwapunkty.

PIOTRPIETRAS

Bramki:
1:0 Nalepa 54, 2:0 Ceglarz 59, 3:0 Nalepa 63
karny.
S!dziowali:Mariusz Korzeb oraz Pawe"
Wysocki i Marcin Protasewicz (Warszawa).
#ó"te kartki: Michalik (53), Bana$ (56),
Sacha (80).
Widzów:750.

TERMALICA
NIECIECZA

POLONIA
BYTOM

3 0

1–4–5–1
Mika 5
Trznadel 3
Bana$ 5
Odrzywolski 4
Jaro% 4
Szkatu"a 5
(65 Sacha)
Laskowski 3
B. Nowak 5
(83 Pietrycha)
Michalik 4
(64 P"ókarz)
Bia"kowski 4
Jarka 3

1–4–5–1
S. Nowak 7
Pi&tek 7
Czerwi%ski 7
Nalepa 8
Pielorz 7
Pawlusi%ski 6
(78 Piotrowski)
Pleva 6
(75 Kaczmarczyk)
Horvath 7
Ceglarz 7
Jarecki 6
(65 Rybski)
Drozdowicz 6

(0:0)

Temalica Polonia

MECZWLICZBACH

Strza!y
Strza!ycelne
Rzuty ro"ne
Faule
Spalone

18
8
4
13
2
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Zwyci!ska inauguracjawNiecieczy
ILIGA.Niezwyklecierpliwiegraj#caTermalicawci#gu9minutstrzeli!atrzybramkiiodebra!adru"yniezBytomiach$%dogry

Opi!k"walcz#KamilBia!kowski (Polonia,nr71) iDariuszPawlusi$ski
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W"ciek#yHajdo: S!dziaWajdawypaczy#wynik

–Zawisza to na tyle mocny ze-
spó!, $e jest w stanie sam sobie
stwarza&sytuacje i jewykorzy-
sta&. Nie potrzeba do tego wy-
my'lonych kartek – w%ciek#y
pomeczu by# opiekunMa#opo-
lan,Miros#awHajdo.
Szkoleniowiecmapretensje

o obie $ó#te kartki, które zoba-
czy#Maciej B"benek i drug!,
któr! arbiter pokaza#Wojcie-
chowiMrozowi.
Hajdo twierdzi, $ew pierw-

szejsytuacjiB"benekniesymu-
lowa#.
–Adruga?Pomeczuwszyst-

ko ogl%dali'my w autokarze
na p!ytce. To dla mnie niezro-
zumia!e, boMaciek sta!wmu-
rze, Abbott go dwoma r"kami
i udem wypchn%! tak, $e ch!o-
pak si" wywróci!, a s"dzia da!

mudrug%$ó!t%kartk"–opowia-
da#mocno zdziwiony trener.
Na tym jednak pretensje

dos"dziegosi"nieko&cz!.Zda-
niem szkoleniowca, w 87 min
w polu karnym Zawiszy faulo-
wanyby#MaciejGórski.Wtedy
gospodarze prowadzili jeszcze
2:1.–Gonimywo'miujakg!up-

ki,as"dziasobie jajarobi.Ch!o-
paki zOrange Sport (ta telewi-
zja pokazuje pierwsz! lig"
– red.) na gor%co wszystko mi
pokazali. Nawet zawodnicy
i trenerzy Zawiszy mówili, $e
by! ewidentny rzut karny dla
nas. Maciej zosta! z!apany
za koszulk" i sprowadzony do

ziemi. Arbiter by! pi"&metrów
od sytuacji i nie zareagowa!
– dodawa#.
Na pytanie, czy s"dzia

z*ywcawypaczy#wynik spot-
kania,Hajdoodpowiedzia#krót-
ko: –Wed!ugmnie – tak.
Smaczku ca#ej sprawie do-

daje fakt, $e przed tygodniem
ten sam rozjemca by# krytyko-
wanyzaprowadzeniewekstra-
klasiespotkaniaLechiaGda&sk
–Pogo&Szczecin.
– Jeszcze niewiemy, jak za-

reagujemy. Wszystko musimy
na spokojnie skonsultowa& ze
sztabemszkoleniowymiwtedy
podejmiemydecyzj" –wyja%ni#
namrzecznikSandecji,Micha#
)mierciak.
Miros#aw Hajdo widzi jed-

nak b#"dy tak$e swoich pi#ka-
rzy: –Przyrzucie ro$nymsami
zawalili'my bramk". Bardziej
miarodajnaocenanaszegowys-
t"pu by!aby wtedy, gdyby'my
grali w komplecie. W ka$dym
razie do czasu, kiedy wszyscy
moipi!karzebylinaboisku,oba
zespo!y stwarza!y sytuacje.

ILIGA.Odpora%kiwBydgosz-
czyrund"wiosenn#rozpocz"li
pi!karzeSandecji.Wi"cejemocji
ni%graobuzespo!ówpospotka-
niubudzi!ajednakpostawaTo-
maszaWajdy.Powód?S"dzia
z&ywcawyrzuci!zboiskadwóch
zawodnikówzNowegoS#cza.

!UKASZMADEJ

PI!KANO"NA

KazimierzMoskal,
TermalicaBruk-Bet:
–NaszymcelemwmeczuzPo-
loni#by!ozdobycietrzech
punktówiplanzrealizowali&my
wstuprocentach.Mieli&my
&wiadomo&%,"enieb$dzieto
!atwespotkanie,chocia"by
ztegopowodu,"eby!topierw-
szymeczpotakd!ugiejprzer-
wie.Zdawali&mysobietak"e
spraw$,"ebytomianieniemaj#
nicdostraceniaipostawi#nam
twardewarunki.Wpierwszej
po!owieniezachwycili&my,gra-
li&mybowiemzbytnerwowo.
Wszystkozmieni!osi$odmo-
mentu,gdyzdobyli&mypierw-
szegogola.Zawodnicydostoso-
walisi$dotego,oczym
mówili&myprzedmeczem,aby
by%cierpliwymiczeka%naswo-
j#szans$.Wefekciezostali
zatonagrodzeni.

JacekTrzeciak,Polonia:
–Dru"ynazNiecieczyby!azde-
cydowanielepsza,itoniepodle-
ga"adnejdyskusji.Wpierwszej
po!owiemeczuk!ada!si$pona-
szejmy&li,gdy"gospodarzenie-
wielebyliwstaniezrobi%.Zpo-
dobn#konsekwencj#mieli&my
zagra%poprzerwie.Niestety,
wci#gukilkuminutstracili&my
trzybramkiiby!opomeczu.Nie
jeste&myjeszczezgranymzes-
po!em.Wci#guostatniegoty-
godniadosz!odonas10nowych
zawodników.Niektórzyniezna-
j#si$ jeszczezesob#poimieniu.
W meczuwNiecieczywsk!a-
dziemia!emwdodatkutylko
jednegonominalnegoobro'c$.

(PIET)

ZDANIEMTRENERÓW

Bramki:0–1Giel4,1–1Drygas5,2–1P"onka72,
3–1Abbott88. S!dziowa"TomaszWajda
(#ywiec).#ó"te kartki.:Petasz(22)–Duda(20),
Mójta(27),B!benek(38),Nowak(43),Mróz(48),
Cabaj(85). Czerwone :B!benekzadwie'ó"te
(43),Mrózzadwie'ó"te (60).Widzów:4000.

ZAWISZA
BYDGOSZCZ

SANDECJA
NOWYS!CZ

3 1

1–4–5–1
Cabaj 7
Makuch 5
Czarnecki 5
Duda 5
Mójta 5
B!benek 5
Nowak 5
Mrozi%ski 5
Kosiorowski 5
(76 Certik)
Giel 5
(54 Górski )
Tuszy%ski 5
(46 Mróz)

1–4–5–1
Kaczmarek 6
P"onka 6
Nawotczy%ski 6
Skrzy%ski 6
Petasz 6
Wójcicki 6
(75 Ostalczyk)
Drygas 7
Hermes 6
(89 Nather)
Mas"owski 6
(79 Gevorgyan)
M&ka 7
Abbott 7

(1–1)

Zim#MaciejB"benekspisywa!si"dobrze.Wlidzezagra! jednakkrótko.
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"KS"ód#–GKSKatowice0–1(0–1), Duda 37;
OlimpiaGrudzi$dz–Flota%winouj&cie2–1
(1–1), Cie$li%ski 21 i 83 k. – Aleksander 24;Dol-
canZ$bki –StomilOlsztyn2–0(2–0), Wi$-
niewski 30, Piesio 37;WartaPozna'–Arka
Gdynia0–1(0–1),Jarz!bowski36;Bogdanka
"(czna –Mied#Legnica2–2(1–2), Zuber 45,
Kalkowski 69 – Grzegorzewski 19 k., Zasada 30.

1. Flota 18 40 32–17
2. Termalica 18 38 33–14
3. Cracovia 18 36 26–18
4. Zawisza 18 35 36–13
5. Mied( 18 33 30–20
6. Olimpia 18 30 22–16
7. GKS Tychy 18 29 17–14
8. Arka 18 27 20–13
9. Bogdanka 18 26 23–23

10. Dolcan 18 25 25–23
11. Kolejarz 18 25 23–26
12. GKS Katowice 18 24 24–25
13. Warta 18 22 25–27
14. Sandecja 18 18 16–34
15. Stomil 18 13 20–31
16.)KS 18 13 17–37
17. Okocimski 18 13 16–28
18. Polonia 18 4 12–38

16.03: Stomil – )KS (15), Dolcan – Olimpia (15),
Sandecja – Termalica (15), Okocimski – Bogd-
anka (15), Mied( – Kolejarz (15), Arka – Craco-
via (19), 17.03: Warta – Katowice (12), Polonia
– Flota (12.15), Tychy – Zawisza (12.30).(!M)

WYNIKI ITABELA


