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Dziennik Tarnowski | Sport

Defensywa
kluczem do
zwycięstwa
K O S Z Y K Ó W K A .  HK Bank
Spó!dzielczy "ory – Unia Tarnów
(66-84)

Rafa! Cicho"ski, trener Unii: -
Bardzo ostro!nie podchodzili"-
my do meczu w #orach, z moich
informacji wynika$o bowiem, !e
rywale dysponuj% dwoma moc-
nymi zawodnikami graj%cymi
pod koszem. Na szcz&"cie moje
obawy nie potwierdzi$y si&
w ca$o"ci na parkiecie, gospoda-
rze byli wprawdzie lepsi
w zbiórkach na obu tablicach
i wygrali t% rywalizacj& 36-24,
jednak nie mia$o to wi&kszego
prze$o!enia na wynik meczu.
Mimo wysokiego zwyci&stwa
w czasie ca$ego meczu musieli"-
my mie' si& na baczno"ci i kon-
trolowa' sytuacj&. W zasadzie
kluczem do zwyci&stwa
w #orach by$a nasza znakomita
gra w defensywie oraz bardzo
rozs%dna gra w ataku pozycyj-
nym. Polega$o to na tym, !e sta-
rali"my si& wyci%gn%' rywali ze
strefy podkoszowej i wtedy
$atwiej przychodzi$o nam zdo-
bywanie punktów bezpo"rednio
spod kosza. Bardzo dobr% sku-
teczno"ci% nasi zawodnicy popi-
sali si& w rzutach za trzy punk-
ty. W tym elemencie to my wy-
grali"my z gospodarzami i to a!
8-1. Musz& pochwali' wszyst-
kich zawodników za postaw&
w meczu w #orach, zagrali"my
naprawd& bardzo m%drze tak-
tycznie i dzi&ki temu mo!emy
si& cieszy' z kolejnego zwyci&-
stwa. Prym w dru!ynie wiod%
wprawdzie gracze, którzy w po-
przednim sezonie wyst&powali
na parkietach drugoligowych,
ale m$odzie!, któr% ca$y czas
staram si& wprowadza' do ze-
spo$u, ma od kogo si& uczy'
i jestem przekonany, !e
z ka!dym kolejnym meczem b&-
dzie nabiera$a coraz wi&kszego
do"wiadczenia. W #orach
wszyscy m$odzi zawodnicy
otrzymali szans& zaprezento-
wania si& na boisku i powiem
szczerze, !e gdy przebywali oni
na boisku to nasza gra wcale
nie by$a gorsza jako"ciowo. To
powinno tylko cieszy'. W naj-
bli!sz% "rod& po raz pierwszy
w tym sezonie zagramy mecz li-
gowy we w$asnej hali, a naszym
rywalem b&dzie zespó$ AZS Po-
litechnika Radomska. (PIET)
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Miros!aw Hajdo, trener
Termaliki Bruk-Betu: -
Wszyscy doskonale wie-
dzieli"my jak trudnym ry-
walem s% katowiczanie, dla-
tego przed meczem remis
wzi&liby"my w ciemno. Te-
raz czujemy jednak lekki
niedosyt, gdy! w trakcie
meczu wypracowali"my so-
bie co najmniej trzy dosko-
na$e sytuacje do zdobycia
bramek, po których powin-
ni"my byli co" strzeli'. Ge-
neralnie mecz mia$ taki
przebieg jakiego si& spo-
dziewali"my. Byli"my bo-
wiem przygotowani na
mocn% ofensyw& ze strony
katowiczan i tak te! si& to
spotkanie rozpocz&$o. Od
pocz%tku zagrali"my jed-
nak bardzo ostro!nie w de-
fensywie i jeste"my zado-
woleni przede wszystkim
z tego, !e nie stracili"my
bramki. Bardzo cierpliwa
gra w obronie op$aci$a si&
nam, gdy! dali"my si& wy-
szumie' rywalom i w ko(-
cówce odwa!niej zaatako-
wali"my ich bramk& stwa-
rzaj%c kilka sytuacji, o któ-
rych wspomina$em wcze"-
niej. Jedyne o co mog& mie'
pretensje do zawodników to
tylko o brak skuteczno"ci
pod bramk% rywali. Z takim
przeciwnikiem jak GKS Ka-
towice z kilku wypracowa-
nych sytuacji bramkowych
powinni"my byli bowiem
strzeli' co najmniej jednego
gola i wtedy mogliby"my
si& cieszy' z wygranej. Cie-
szy mnie natomiast ogrom-
ne zaanga!owanie z jakim
zespó$ zagra$ w Katowi-
cach. Wida', !e z meczu na

mecz dru!yna coraz bar-
dziej konsoliduje si& i to
akurat nastraja bardzo
optymistycznie przed kolej-
nymi spotkaniami. Nasza
sytuacja w tabeli nadal nie
jest zbyt dobra, dlatego mu-
simy robi' wszystko, by jak
najszybciej opu"ci' miejsce

w strefie spadkowej jakie
aktualnie zajmujemy. Stra-
ty punktowe do zespo$ów
zajmuj%cych pozycje „nad
kresk%” nie s% jeszcze a!
tak du!e, ale w ka!dym
z kolejnych meczów musi-
my gra' o maksymaln%
pule i stara' si& jak naj-
szybciej opu"ci' dolne rejo-
ny tabeli. W najbli!szej ko-
lejce zagramy z kolejnym
renomowanym zespo$em
)KS-em )ód*, ale zapew-
niam !e tanio skóry nie
sprzedamy. (PIET)  

Pozosta! lekki
niedosyt
PI!KA NO"NA. GKS Katowice –
Termalica Bruk-Bet Nieciecza
(0-0)

Mecz mia# taki
przebieg jakiego si$
spodziewali%my.
Byli%my
przygotowani na
mocn& ofensyw$ ze
strony katowiczan
i tak te' si$ to
spotkanie
rozpocz$#o.

MIROS!AW HAJDO,
TRENER TERMALIKI 

BRUK-BETU

Krzysztof #$tocha, trener
Okocimskiego: - Mecz w Lubli-
nie by$ dla mnie wielk% niewia-
dom%, gdy! po remisie Motoru
w poprzedniej kolejce w meczu
wyjazdowym ze Zniczem
Pruszków nie wiedzia$em za
bardzo na co faktycznie sta'
jest zespó$ lubelski. Mi&dzy in-
nymi dlatego rozpocz&li"my
spotkanie bardzo ostro!nie,
widz%c jednak, !e rywale nie
s% a! tak gro*ni szybko przej&-
li"my inicjatyw& i opanowali"-
my sytuacje na boisku. Gdy po
kapitalnym uderzeniu z rzutu
wolnego Jakub Czerwi(ski
zdoby$ dla nas prowadzenie ry-
wale próbowali wprawdzie ru-
szy' do ataku, robili to jednak
w bardzo anemiczny i chao-
tyczny sposób, nasi zawodnicy
nie mieli wi&c wi&kszych pro-
blemów z likwidowaniem za-
gro!enia. Lublinianie mocniej
nas zaatakowali jedynie na po-
cz%tku drugiej ods$ony, wtedy
akurat spodziewali"my si& tego
z ich strony i byli"my na te ata-
ki doskonale przygotowani.
Nasi zawodnicy grali w obro-

nie blisko siebie i nie pozwalali
rywalom na rozwini&cie si&
w ataku, natomiast gdy Kuba
Czerwi(ski zdoby$ z rzutu wol-
nego drug% bramk& dla naszej
dru!yny lublinianie widz%c, !e
niewiele mog% ju! zdzia$a',
ca$kowicie odpu"cili ju! gr&.
Nale!y podkre"li', !e obie
bramki Czerwi(skiego zdobyte
z rzutów wolnych by$y praw-
dziw% ozdob% meczu. Jakub na
treningach bardzo cz&sto 'wi-
czy wykonywanie rzutów wol-
nych z dystansu i ma niemal do
perfekcji opanowane te uderze-
nia. Pi$ka po takim uderzeniu
najpierw leci w gór&, nabiera
jednak niesamowitej rotacji
i nagle spada w dó$. Tak by$o
mi&dzy innymi przy bramce na
2-0, któr% Czerwi(ski zdoby$
strzelaj%c z oko$o 40 metrów!
Tymczasem bramkarz Motoru
nawet nie zareagowa$. Bardzo
pozytywnie zaprezentowa$ si&
tak!e wprowadzony do gry
w drugiej po$owie S$owak Gab-
riel Pisarik, który w ostatniej
minucie meczu ustali$ wynik.
Mam nadziej&, !e b&dzie to dla

niego wa!ny moment, który
pozwoli mu si& odblokowa'
i w kolejnych meczach b&dzie-

my mieli z niego pociech&. Cie-
szy mnie tak!e fakt, !e w Lub-
linie odnie"li"my trzecie kolej-

ne zwyci&stwo i po raz trzeci
nie stracili"my gola. (PIET)    

tarnow@dziennik.krakow.pl

Pi"kne gole Czerwi#skiego
PI!KA NO"NA. Motor Lublin – Okocimski Brzesko (0-3)

Napastnik Okocimskiego Rafa! Gil (w bia!ej koszulce) w ataku na bramk# Motoru
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