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Zwycięska inauguracja w Niecieczy
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0
(0:0)

TERMALICA
NIECIECZA
1–4–5–1
S. Nowak
Piątek
Czerwiński
Nalepa
Pielorz
Pawlusiński
(78 Piotrowski)
Pleva
(75 Kaczmarczyk)
Horvath
Ceglarz
Jarecki
(65 Rybski)
Drozdowicz

POLONIA
BYTOM
7
7
7
8
7
6
6
7
7
6
6

1–4–5–1
Mika
Trznadel
Banaś
Odrzywolski
Jaroń
Szkatuła
(65 Sacha)
Laskowski
B. Nowak
(83 Pietrycha)
Michalik
(64 Płókarz)
Białkowski
Jarka

5
3
5
4
4
5
3
5
4
4
3

FOT. WOJCIECH MATUSIK

Bramki:
1:0 Nalepa 54, 2:0 Ceglarz 59, 3:0 Nalepa 63
karny.
Sędziowali:MariuszKorzeborazPaweł
WysockiiMarcinProtasewicz(Warszawa).
Żółte kartki:Michalik (53), Banaś (56),
Sacha (80).
Widzów: 750.

W meczu inaugurującym rundę wiosenną na kameralnym
obiekcie w Niecieczy zdecydowanym faworytem był zespół
„Słoników”. Przebieg pierwszej
odsłony spotkania wcale tego
jednak nie potwierdził.
Bytomianie, mimo że w tym
sezonie nie odnieśli jeszcze ani
jednego zwycięstwa i przez wielu zostali już skazani na degra-

(1–1)

1–4–5–1
Kaczmarek
Płonka
Nawotczyński
Skrzyński
Petasz
Wójcicki
(75 Ostalczyk)
Drygas
Hermes
(89 Nather)
Masłowski
(79 Gevorgyan)
Mąka
Abbott

SANDECJA
NOWY SĄCZ
6
6
6
6
6
6
7
6
6
7
7

1–4–5–1
Cabaj
Makuch
Czarnecki
Duda
Mójta
Bębenek
Nowak
Mroziński
Kosiorowski
(76 Certik)
Giel
(54 Górski )
Tuszyński
(46 Mróz)

Bramki: 0–1Giel4,1–1Drygas5,2–1Płonka72,
3–1Abbott88.SędziowałTomaszWajda
(Żywiec).Żółte kartki.:Petasz(22)–Duda(20),
Mójta(27),Bębenek(38),Nowak(43),Mróz(48),
Cabaj(85).Czerwone :Bębenekzadwieżółte
(43),Mrózzadwieżółte (60). Widzów: 4000.

MECZ W LICZBACH
Temalica
18
8
4
13
2

Polonia

Strzały
Strzały celne
Rzuty rożne
Faule
Spalone

6
4
5
15
4

Wściekły Hajdo: Sędzia Wajda wypaczył wynik
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ZAWISZA
BYDGOSZCZ

dację do II ligi, rozpoczęli mecz
bardzo aktywnie w ofensywie.
Często gościli pod bramką
niecieczan, jedynym i najważniejszym mankamentem w ich
grze był brak wykończenia akcji. Duża w tym jednak zasługa
bardzo skutecznie spisującej się
formacji defensywnej niecieczan, którzy nie tylko blokowa-

ofensywne. Zespół Polonii cały
czas bardzo mądrze bronił dostępudowłasnejbramkiażdo54
min. Wtedy to na indywidualną
akcję zdecydował się Horvath,
który tuż przed linią pola karnego został sfaulowany przez
Damiana Michalika. Piłkę ustawił Dariusz Pawlusiński i kapitalnym strzalem obok muru trafił piłką w poprzeczkę. – Nie byłem pewny, czy piłka po trafieniu w poprzeczkę odbiła się
później od murawy już za linią
bramkową, dlatego mocnym
strzałem posłałem ją do siatki
– relacjonował strzelec pierwszego gola Michał Nalepa.
Autorem najładniejszego
gola meczu był w 59 min Ceglarz. Pomocnik „Słoników”,
wykorzystując kapitalne podanie z prawej strony od Emila
Drozdowicza, uprzedził obrońcę i pięknym „szczupakiem” pokonał Mateusza Mikę.
Chwilę później zwycięstwo
niecieczan przypieczętował Nalepa, który skutecznie wykonał
rzut karny, podyktowany za kolejny faul Michalika, tym razem
na często włączającym się
do akcji ofensywnych gospodarzy Karolu Piątku. – Do wykonywania „jedenastek” wyznaczeni byli Karol Piątek i Michał
Nalepa. Karol był faulowany
i obaj ustalili między sobą, że
tym razem rzut karny wykona
Michał. Najważniejsze, że uczynił to skutecznie – podkreślił
po meczu trener „Słoników” Kazimierz Moskal.
Niecieczanie, wygrywając
z Polonią, w pełni wykorzystali
sobotnią „wpadkę” Floty i zbliżyli się do zespołu ze Świnoujścia na dwa punkty.
PIOTR PIETRAS
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5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

I LIGA. Od porażki w Bydgoszczy rundę wiosenną rozpoczęli
piłkarze Sandecji. Więcej emocji
niż gra obu zespołów po spotkaniu budziła jednak postawa Tomasza Wajdy. Powód? Sędzia
z Żywca wyrzucił z boiska dwóch
zawodników z Nowego Sącza.

– Zawisza to na tyle mocny zespół, że jest w stanie sam sobie
stwarzać sytuacje i je wykorzystać. Nie potrzeba do tego wymyślonych kartek – wściekły
po meczu był opiekun Małopolan, Mirosław Hajdo.
Szkoleniowiec ma pretensje
o obie żółte kartki, które zobaczył Maciej Bębenek i drugą,
którą arbiter pokazał Wojciechowi Mrozowi.
Hajdo twierdzi, że w pierwszej sytuacji Bębenek nie symulował.
– A druga? Po meczu wszystko oglądaliśmy w autokarze
na płytce. To dla mnie niezrozumiałe, bo Maciek stał w murze, Abbott go dwoma rękami
i udem wypchnął tak, że chłopak się wywrócił, a sędzia dał

FOT. (KOW)
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O piłkę walczą Kamil Białkowski (Polonia, nr 71) i Dariusz Pawlusiński

li większość strzałów rywali, ale
także bardzo umiejętnie się
ustawiali, łapiąc bytomian na
spalone.
Miejscowi na pewno byli lepsi pod względem piłkarskim
i przewyższali bytomian kulturą gry. Poza tym cierpliwie budowali swoje akcje ofensywne od tyłu, dużo grali piłką i oddawali sporo strzałów zza linii
pola karnego. Większość z nich
była jednak niecelna. Jako
pierwszy na listę strzelców, w 13
min, mógł wpisać się Dariusz
Jarecki, wykorzystując błąd grającego z konieczności na prawej
obronie Roberta Trznadla. Pomocnik Termaliki odważnie ruszył do przodu, lecz indywidualną akcję zakończył niecelnym
strzałem.Późniejdoskonałąokazję do zdobycia gola zmarnował
także Vojtech Horvath, który
strzelając z 10 metrów, posłał piłkę wysoko nad bramką. Miejscowi mogli także zdobyć gola
w 34 min, gdy po strzale Piotra
Ceglarza na polu karnym Polonii powstało ogromne zamieszanie. Ostatecznie sytuację wyjaśnił jeden z obrońców, wybijając
piłkę na rzut rożny.
Bytomianie przed przerwą
nader często atakowali bramkę
TermalikiBruk-Betu,bliscyzdobyciagolabylijednaktylkodwukrotnie.Wobuprzypadkachjak
zwykle znakomicie spisującego
się Sebastiana Nowaka strzałami zza linii pola karnego próbował zaskoczyć pomocnik Polonii Bartosz Nowak. W obu przypadkach pojedynki wygrał Nowak bramkarz.
Od początku drugiej połowy
meczuinicjatywęprzejęlijużniecieczanie, którzy znów spokojnie i cierpliwie budowali akcje

ZimąMaciejBębenekspisywałsiędobrze.Wlidzezagrałjednakkrótko.

mu drugą żółtą kartkę – opowiadał mocno zdziwiony trener.
Na tym jednak pretensje
do sędziego się nie kończą. Zdaniem szkoleniowca, w 87 min
w polu karnym Zawiszy faulowany był Maciej Górski. Wtedy
gospodarze prowadzili jeszcze
2:1. – Gonimy w ośmiu jak głup-

ki, a sędzia sobie jaja robi. Chłopaki z Orange Sport (ta telewizja pokazuje pierwszą ligę
– red.) na gorąco wszystko mi
pokazali. Nawet zawodnicy
i trenerzy Zawiszy mówili, że
był ewidentny rzut karny dla
nas. Maciej został złapany
za koszulkę i sprowadzony do

ziemi. Arbiter był pięć metrów
od sytuacji i nie zareagował
– dodawał.
Na pytanie, czy sędzia
z Żywca wypaczył wynik spotkania, Hajdo odpowiedział krótko: – Według mnie – tak.
Smaczku całej sprawie dodaje fakt, że przed tygodniem
ten sam rozjemca był krytykowany za prowadzenie w ekstraklasie spotkania Lechia Gdańsk
– Pogoń Szczecin.
– Jeszcze nie wiemy, jak zareagujemy. Wszystko musimy
na spokojnie skonsultować ze
sztabem szkoleniowym i wtedy
podejmiemy decyzję – wyjaśnił
nam rzecznik Sandecji, Michał
Śmierciak.
Mirosław Hajdo widzi jednak błędy także swoich piłkarzy: – Przy rzucie rożnym sami
zawaliliśmy bramkę. Bardziej
miarodajna ocena naszego występu byłaby wtedy, gdybyśmy
grali w komplecie. W każdym
razie do czasu, kiedy wszyscy
moi piłkarze byli na boisku, oba
zespoły stwarzały sytuacje.
ŁUKASZ MADEJ

ZDANIEM TRENERÓW
Kazimierz Moskal,
Termalica Bruk-Bet:
–NaszymcelemwmeczuzPoloniąbyłozdobycietrzech
punktówiplanzrealizowaliśmy
wstuprocentach.Mieliśmy
świadomość,żeniebędzieto
łatwespotkanie,chociażby
ztegopowodu,żebyłtopierwszymeczpotakdługiejprzerwie.Zdawaliśmysobietakże
sprawę,żebytomianieniemają
nicdostraceniaipostawiąnam
twardewarunki.Wpierwszej
połowieniezachwyciliśmy,graliśmybowiemzbytnerwowo.
Wszystkozmieniłosięodmomentu,gdyzdobyliśmypierwszegogola.Zawodnicydostosowalisiędotego,oczym
mówiliśmyprzedmeczem,aby
byćcierpliwymiczekaćnaswojąszansę.Wefekciezostali
zatonagrodzeni.

Jacek Trzeciak, Polonia:
–DrużynazNiecieczybyłazdecydowanielepsza,itoniepodlegażadnejdyskusji.Wpierwszej
połowiemeczukładałsięponaszejmyśli,gdyżgospodarzeniewielebyliwstaniezrobić.Zpodobnąkonsekwencjąmieliśmy
zagraćpoprzerwie.Niestety,
wciągukilkuminutstraciliśmy
trzybramkiibyłopomeczu.Nie
jesteśmyjeszczezgranymzespołem.Wciąguostatniegotygodniadoszłodonas10nowych
zawodników.Niektórzynieznająsięjeszczezesobąpoimieniu.
W meczuwNiecieczywskładziemiałemwdodatkutylko
jednegonominalnegoobrońcę.
(PIET)

WYNIKI I TABELA

ŁKSŁódź–GKSKatowice0–1(0–1),Duda37;
OlimpiaGrudziądz–FlotaŚwinoujście2–1
(1–1),Cieśliński21i83k.–Aleksander24; DolcanZąbki –StomilOlsztyn2–0(2–0),Wiśniewski30,Piesio37; WartaPoznań–Arka
Gdynia0–1(0–1),Jarzębowski36; Bogdanka
Łęczna –MiedźLegnica2–2(1–2),Zuber45,
Kalkowski69–Grzegorzewski19k.,Zasada30.
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. Miedź
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. ŁKS
18 13 17–37
17. Okocimski
18 13 16–28
18. Polonia
18 4 12–38
16.03: Stomil – ŁKS (15), Dolcan – Olimpia (15),
Sandecja – Termalica (15), Okocimski – Bogdanka (15), Miedź – Kolejarz (15), Arka – Cracovia (19), 17.03: Warta – Katowice (12), Polonia
– Flota (12.15), Tychy – Zawisza (12.30).(ŁM)

