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Remis z nut! niedosytu

Bezbramkowym remisem za-
ko!czy"si#sobotnimeczwyjaz-
dowy Termaliki Bruk-Betu
z Olimpi$ Grudzi$dz. Zespó"
z Niecieczy zaprezentowa" si#
wnimzdobrej strony i by"bli%-
szyodniesieniazwyci#stwa.Po-
dopiecznymKazimierzaMoska-
la zabrak"o jednakskuteczno&-
cipodbramk$rywaliwkilkudo-
skona"ychsytuacjachjakiesobie
wypracowali.
–Wmojejocenieby! todobry

mecz z obu stron, spotka!y si"
w nim bowiem dwie dru#yny
bardzosolidnieprezentuj$cesi"
w tym sezonie – stwierdzi" kie-
rownikdru%ynyTermalikiBruk-
Betu Krzysztof Kozik. – Zdecy-
dowanielepiejwnaszymwyko-
naniuwygl$da!adrugapo!owa
meczu, w której byli%my bli#si
przechylenia szali zwyci"stwa
na swoj$ stron". Grali%my bo-
wiemsporopi!k$ iwypracowa-
li%my sobie kilka dobrych sytu-
acji bramkowych, niestety #ad-

nej z nich nie potrafili%my za-
mieni&nagola –podkre&li".
Niecieczanie przed wyjaz-

demnameczzOlimpi$nieukry-
wali,%echc$wGrudzi$dzuzdo-
by'kompletpunktów.–Dok!ad-
nieprzeanalizowali%mygr" ry-

waliwewcze%niejszychmeczach
i byli%my do meczu bardzo do-
brze przygotowani pod wzgl"-
demtaktycznym.Wtrakciegry
zawodnicy sumiennie realizo-
wali tak#ewszystkieza!o#enia,
mieli%my bowiem kontrolowa&

gr" iuwa#am,#erobili%mytozu-
pe!nie dobrze. Szkoda tylko, #e
nie uda!o si" nam zdoby& gola,
naktóregowpe!nizas!u#yli%my
–oceni" trenerniecieczanKazi-
mierzMoskal.
Zespó" z Niecieczy rzeczy-

wi&cie lepiej prezentowa" si#
pod wzgl#dem pi"karskim, za-
wodnicy Termaliki Bruk-Betu
staralisi#rozgrywa'pi"k# ikon-
struowa'akcjeofensywne,pod-
czas gdy zespo" z Grudzi$dza
próbowa" jedyniezaskoczy'ry-
wali graj$c d"ugimi pi"kami.
–Nasiobro'cyspisywalisi" jed-
nakbezzarzutu,dlategogospo-
darze w trakcie ca!ego meczu
zdo!aliodda&zaledwiedwa,trzy
strza!y,zktórychtylkojedenby!
celny.Troch"szkoda,#enieuda-
!osi"namwykorzysta&ani jed-
nej okazji do zdobycia bramki,
zprzebiegugryzas!u#yli%mybo-
wiem na zwyci"stwo. Tydzie'
temu cieszyli%my si" z punktu
zdobytego w Bydgoszczy, tym
razempozosta!namjednaknie-
dosyt – przyzna" bramkarz
„S"oników” Sebastian Nowak.

Polacy stracili wygran!
wprzed"u#onym czasie

POLSKA– IRLANDIAP!N. 1:1 (1:0)

1:0Marczuk27,1:1Mooney80.
S"dziowa#SebastianKrasny(Kraków).
$ó#tekartki:Kennedy,J.Smith.Czerwona
kartka:Wi"d#ocha70(kopni"cie
przeciwnikabezpi#ki).Widzów850.
Polska:Staniszewski –Marczuk, Lity!ski (63
Choro"), Duda#a,Gapczy!ski –P.Kozak (30
Bartkowiak), Jagie##o,Wolski (26Walski),
Kwasigroch (41M.Kozak) – Ryczkowski (80+1
Aleksandrowicz), Ceglarz (54Wi$d#ocha).
IrlandiaP#n.:Long – Edgar (47Byers),
Whiteside, Quyigley, Law (80G. Smith)
–Doherty (61Mooney), Kennedy, Hoey (68
Barton), Foster – J. Smith, Fallon (76Hall).

Sobotnimecz by"wyj$tkowym
wydarzeniem dla Niecieczy,
porazpierwszywhistoriinasta-
dionieTermalikiBruk-Betu ro-
zegrany zosta" bowiem mecz
mi#dzypa!stwowy z udzia"em
reprezentacji Polski.
WczwartekwBrzeskuPola-

cy wygrali z Irlandczykami 2:0,
tym razem zwyci#stwo uciek"o
imdos"owniewostatniejchwili.

Bia"o-czerwoni obj#li prowa-
dzeniepodo&rodkowaniuPaw"a
Marczukaikoszmarnymb"#dzie
bramkarzago&ci.Wyrównuj$cy
gol dla Irlandczyków pad"
w przed"u%onym czasie gry
(meczrozgrywanyby"wwymia-
rze 2x40minut), gdy po stracie
Polakóww&rodkowejstrefiebo-
iska, AndrewMooneystrza"em
zdystantutrafi"dosiatki.–Chwi-
l"pó(niejMi!oszKozakmóg!za-
pewni&namzwyci"stwo,niewy-
korzysta!jednakznakomitejoka-
zjidozdobyciagola.Wogólesku-
teczno%&podbramk$rywalinie
by!a nasz$ najmocniejsz$ stro-
n$wtymspotkaniu.Nale#yjed-
nakpodkre%li&,#epotraktowali-
%mymecz typowo szkoleniowo,
zagrali w nim bowiem g!ównie
zawodnicy, którzy dotychczas
mniej wyst"powali w meczach
reprezentacji. Jeste%myw trak-
ciebudowyzespo!unarozpoczy-
naj$ce si" w pa(dzierniku
przysz!ego roku eliminacje mi-
strzostw Europy, dlatego chcie-
li%my sprawdzi& iprzetestowa&
zawodników drugoplanowych
–podkre&li"trenerreprezentacji
Polski Miros"awDawidowski.

PI!KANO"NA.Wmeczuto-
warzyskimrozegranym nasta-
dioniewNiecieczyreprezenta-
cjaPolskiU-16zremisowa"azró-
wie#nikamizIrlandiiPó"nocnej.

I LIGAPI!KARSKA.Niecieczanie !a"uj#, !e nie strzelili Olimpii ani jednej bramki

PIOTRPIETRAS
sport@dziennik.krakow.pl

PIOTRPIETRAS

EmilDrozdowicz (nr 21) bliski by" zdobyciabramkiwGrudzi$dzu
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Contimax zas"u#enie
si$gn!" po punkty

ContimaxMOSiRBochnia–Cukrownik
Lublin3:1(20:25,25:16,25:18,25:20)
ContimaxMOSiR:Habel,Gali!ski,Nowak,
Sza#a!ski,Czubi!ski,Nieckarz,Mrozowski
(libero)–K%cki,Sobaniec.

Poko!cowymgwizdkus#dzie-
go odetchn$" zulg$ trenerRo-
bertBanaszak, jegozawodnicy
i boche!scykibice.Wwa%nym
dlauk"adudolnych rejonów li-
gowej tabeli gospodarzeprzer-
wali dotychczasow$ fataln$
pass# i odnie&li pierwsze wse-
zonie zwyci#stwo, w dodatku
za trzy punkty. Rado&' z tego
faktuwekipie gospodarzyby-
"adu%a.WygranazCukrowni-
kiem pozwoli"a im na opusz-
czenieostatniej lokaty– jakza-
pewniali po meczu – ju%
na zawsze.
Siatkarze Contimaksu roz-

pocz#li mecz w dobrym stylu,
od prowadzenia 7:4.– W tym
momenciemoi zawodnicy chy-
ba przestraszyli si", #e mog$
wygra&. Stan"liwmiejscu, po-
pe!nili sporo b!"dówzw!aszcza
wobronie i przegrali pierwsz$
parti"do 20 –powiedzia" szko-
leniowiec Contimaksu.

Uwagi trenera przed roz-
pocz#ciemdrugiego setaprzy-
nios"y na szcz#&cie spodzie-
wany efekt. Po wyrównanym
pocz$tku przy stanie 10:10
miejscowi siatkarze zdobyli
pod rz$d kilka punktów. Nie
pope"nili ju% b"#dów z po-
przedniej partii i doprowadzi-
li do remisu. Podobny prze-
biegmia" trzeci i czwarty set.
Znów po wyrównanej walce,
po której zespo"y zdobywa"y
punkty na przemian, nast#po-
wa"y „kolejne odjazdy” bo-
che!skich siatkarzy. Wywal-
czyli spor$ przewag# i ju%
do ko!ca kontrolowali prze-
bieg tego spotkania.
(wietn$ zmian# da" wpro-

wadzonynapocz$tkudrugiego
seta K$cki. W efektowny spo-
sóbbardzowa%nepunktyzdo-
bywa" Adam Sza"a!ski. – Jest
nominalnymrozgrywaj$cym.
Tymrazemzkonieczno%ci.Nie
tylko nie sprawi! zawodu, ale
by! wyró#niaj$cym si" gra-
czem–doda"RobertBanaszak.
Trener zwyci#skiego ze-

spo"ustwierdzi", %ewprawdzie
nie lubi wyró%nia' indywidu-
alnie kogo& ze swego zespo"u,
ale tym razem musi uczyni'
wyj$tek. Oprócz wspomnia-
nych wcze&niej Romana
K$ckiego i Sza"a!skiego, ka-
pitalny mecz rozegra" wyst#-
puj$cynapozycji liberoMate-
uszMrozowski.

II LIGASIATKARZY.
Poczterechkolejnychpora%-
kachzespó"Contimaksu
MOSiR-uBochniawko&cuwy-
gra". Popunkty si'gn$"
wprzekonywuj$cymstylu.Bo-
hateremspotkaniaby" libero
MateuszMrozowski.

(ANMI)

Pewny triumf Sandecji,
emocjewTarnowie

DalinMy%lenice–SandecjaNowyS&cz0:3
(21:25,22:25,18:25)
Dalin:Szlachetka, I.Gablankowska,Topa,
M.Gablankowska,Pro"niak,Filipek,Wo&niczka
–Mleczek(libero)orazK#osi!ska,Litwa.
Sandecja: P.Dyrek,E.Dyrek,Szczygie#,
Postro'ny,Ko#bon,Wójsik,Ci$ciwaiStudzi!ska
(libero)orazRylewicz,(ukasik,Gomu#ka.

To kolejna pora%ka Dalinu we
w"asnejhali,nadodatekbezzdo-
byciacho'byjednegoseta.Przy-
jezdne to dru%yna, z któr$ teo-
retycznieDalinpowiniennawi$-
za'walk#. Niestety w ko!ców-
kach wszystkich trzech setów
gospodynie razi"y nieskutecz-
no&ci$ i nieporadno&ci$.
Wpierwszymsecieprzystanie
21:21 nie zdoby"y punktu. Ana-
logicznasytuacjamia"amiejsce
w dwóch pozosta"ych setach.
W drugim dalinianki doprowa-
dzi"ydostanu22:22 ina tympo-
przesta"y. W trzecim przy sta-
nie18:18niezdo"a"ywywalczy'
cho'by jednego punktu. Na tle
rywalek zNowegoS$czapodo-
pieczne trenera Jerzego Bicza
razi"ybrakiemszybko&ci, zbyt
ma"o by"o ataków &rodkiem.
M"ode i niedo&wiadczone za-
wodniczkiDalinuwci$%niepo-
trafi$ zagra'meczu na miar#
swoich umiej#tno&ci.

(MH)

PKCHPWSZTarnów–MKSMOSWieliczka
3:2(9:25,25:18,25:18,17:25,15:6)
PKCHPWZS:Leszek,M#ocek,Podlasek,
Warcho#,Hajduk,Kuty#a,Szubart(libero)
Wójcik,Wyroba,Styrkowiec,Ruszel.
MKSMOS : Borowska, Suchan, Durbas,
Ba#ucka, Nabielec, Antos, Tyra!ska (libero)
–)wie'y,Warzecha, Kerep, Krzysiek,)wier-
czy!ska.

SiatkarkizWieliczkirozpocz#"y
zimpetem.Obj#"yprowadzenie
a% 8:0 i zdecydowanie wygra"y
pierwszegoseta.Wdrugiejpar-
tiinast$pi"azmianamiejsc.Tym
razem siatkarki PKCH PWSZ
obj#"yprowadzenie4:0,apoasie
serwisowymAlicji Leszek 17:8.
Rywalki obroni"y jeszcze dwie
pi"ki setowe, alemusia"y uzna'
wy%szo&'dru%ynytreneraDud-
ka.Podobnyprzebiegmia" trze-
ci set. MKS zmniejszy" strat#
wdodwóchpunktów–16:18,ale
dzi#ki&wietnejwko!cówcegrze
Sabiny Podlasek i Ma"gorzaty
Ruszelmiejscoweobj#"yprowa-
dzeniewmeczu 2:1.Kiedykibi-
ce czekali na wygran$ za trzy
punkty,znówprzebudzi"ysi#ry-
walki i doprowadzi"y do tie-
breaka.
Tarnowianki rozpocz#"y

odprowadzenia2:0,MKSdopro-
wadzi"doremisu3:3.Pokilkudo-
brychakcjach ipodwójnymblo-
ku Ruszel i Leszek gospodynie
odskoczy"y na cztery „oczka”
i&wietniegraj$cju%doko!caza-
inkasowa"ydwacennepunkty.

II LIGASIATKAREK.Derbo-
wepojedynki naswoj$korzy#(
rozstrzygn'"yzespo"y
Sandecji orazPKCH PWSZ.

(KIER)

Grunwald Che"mek
lepszyw derbach

–Wygrali%my 3:2 po napraw-
d" ci"#kim boju – relacjonuje
kapitan zespo"u Micha"
Skrzypi!ski. Przy stanie 14:13
w pi$tym secie siatkarze
z Brzeszcz zmarnowali pi"k#
meczow$, po chwili gracze
Grunwalduwykorzystali szan-
s# i wygrali 17:15.

Wyniki
III ligakobiet: K$czaninK$ty –DwójkaKry-
nica 3:2, Orze#Witkowice – Skawa
Wadowice 3:2, EkstrimGorlice –Podkarpa-
cie Bobowa3:1, Poprad Stary S%cz –Maraton
Krzeszowice 2:3, Cordia Plus Zator – Salos
Kraków3:2, Iskry Che#miec –PMOSChrza-
nów2:3. pauzowa#aBronowiankaKraków.
1. Bronowianka 4 12 12–1
2. Maraton 5 11 12–3
3. Salos 5 11 13:6
4. Poprad 5 10 11–8
5. Ekstrim 5 8 10–10
6. Zator 5 7 11–10
7. K$czanin 5 7 10–10
8. Dwójka 4 6 8–9
9. Chrzanów 5 6 10–12
10. Podkarpacie 4 5 8–9
11. Iskry 5 4 5–13
12. Orze# 5 2 4–14
13. Skawa 4 1 3–12
III ligam"'czyzn:UKSBrzeszcze –Grun-
waldChe#mek2:3, KSRyglice –MKS
Andrychów0:3, Tarnovia Iskierka – Feniks
Dobczyce 3:0, AZSPolitechnikaKrakowska

–Hutnik Kraków2:3, K$czanin II K$ty – Jani-
na Libi%' 3:1.
1. Andrychów 5 15 15–1
2. Hutnik 5 13 15–6
3. Grunwald 5 13 15–6
4. Tarnovia 5 10 12–7
Janina 5 10 12–7
6. K$czanin II 5 9 9–7
7. K#os 4 8 9–6
8. Bobowa 5 7 11–11
9. Politechnika 5 7 9–9
10. Feniks 4 3 4–9
11. Ryglice 4 3 4–9
12. Brzeszcze 5 1 2–15
13. Dalin 4 0 2–12
14. Mszanka 5 0 1–15
IVligakobiet: Bukowno–Ryglice3:0,Gryf
Brzesko–Laskowa3:0,GrunwaldChe#mek–
Dwójka2:3,Dwójka –JedynkaTarnów0:3.
1. Bukowno 2 6 6–0
2. Gryf 2 4 5–3
3. Jedynka 1 3 3–0
4. Laskowa 2 3 3–3
5. Ogniwo 1 2 3–2
6. Dwójka 2 2 3–5
7. Grunwald 2 1 2–6
8. Ryglice 2 0 0–6
IVligam"'czyzn:Orze#Ci$'kowice –Pod-
hala!ski CzarnyDunajec 0:3, Gryf Brzesko
– Zalew)winnaPor$ba0:3,WolaD$bi!ska
–GSKSLaskowa 2:3,Wawel Kraków–Sokó#
Tuchów3:1.
1. Wawel 2 6 6–1
2. Zalew 2 5 6–2
3. Laskowa 2 5 6–3
4. Podhala!ski 2 4 5–3
5. Sokó# 2 3 4–4
6. Wola D$bi!ska 2 1 3–6
7. Gryf 2 0 1–6
8. Orze# 2 0 0–6

SIATKÓWKA.Wydarzeniem
kolejkiwIII lidzem'%czyznby"y
derbypowiatuo#wi'cimskiego,
wktórychUKSBrzeszczeuleg"
GrunwaldowiChe"mek2:3.

(PAN)


