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DospotkaniawJaworzniekra-
kowianie rozegrali w bie!"-
cych rozgrywkach 17meczów,
w których stracili 17 bramek,
ale tylkodo czterech znichdo-
pu#cili po rzutach ro!nych
i wolnych rywala.
Defensywa „Pasów” „za-

spa$a” razwmeczu zOlimpi"
wGrudzi"dzu (0:2), kiedy do-
#rodkowanie z rzutu wolnego
g$ow" na gola zamieni$ Mar-
cin Staniek i trzykrotnie
w spotkaniach z Flot" %wino-
uj#cie.WstarciuwramachPu-
charu Polski (2:2) Marek
Niewiada trafi$ do bramki
Cracovii nog"pocentrzezkor-
nera, anast&pnie dobi$do siat-
ki strza$ kolegi z rzutuwolne-
go.Wmeczu ligowym(2:1) na-
tomiast SebastianNalepawy-
korzysta$ g$ow" wrzutk&
z rzutu wolnego.
Do soboty statystyka bra-

mek traconychprzezCracovi&
po sta$ych fragmentach gry
wygl"da$a dobrze: tak traci$a
co czwartego gola. Teraz bi-
lans tenwygl"da nieco gorzej
(18 spotka', 19 straconychbra-
mek, 6 posta$ych fragmentach
gry), ale bior"c pod uwag&, !e
„Pasy” to stosunkowoniski ze-
spó$, i tak jest przyzwoity.
Problem w tym, !e w me-

czu z GKS-em nie zabrak$o
przys$owiowych „kilogramów
i centymetrów”, tylkokoncen-
tracji przy kryciu Marcina
Folca iMaciejaMa'ki, którzy
po centrach Piotra Rockiego,
nie niepokojeni przez nikogo
z najbli!szej odleg$o#ci wpa-
kowali pi$k& g$ow" do bramki
Cracovii. – Nie by!em zasko-
czony, "e nie ma nikogo
przy mnie, bo Cracovia kryje
stref#, a nie indywidualnie
i przy kryciu stref# napastni-
kowi czasem !atwiej znale$%
si&w sytuacji – mówi Folc.
–Wiedzieli'my, "emusimy

uwa"a% na sta!e fragmenty
GKS-u, ale nawet niewiem, co
mam teraz powiedzie%. Ja
wiem, czy napastnikowi jest
!atwiej? Tak pracujemy i stre-
f# b&dziemy grali ca!y czas.
Do tej pory to si&udawa!o, ale
teraz to wygl#da!o katastro-

falnie. To by! chyba brak kon-
centracji, bo w innych me-
czach bronili'mydobrze – t$u-
maczy Milos Kosanovi(, któ-
ry w Jaworznie nie spisywa$
si& tak, jakmóg$by.
– Zawsze musimy broni%

przy sta!ych fragmentach
na200procent, bo opróczmnie
i „Kosy”mamyraczej 'rednich
i niskich zawodników,
awdru"ynach rywali s#wy"-
si pi!karze. Jest to dla nas
trudna sztuka, ale do tej pory
nam si& udawa!a. Z GKS-em
to nie wysz!o najlepiej, ale
ci&"ko do kogo' konkretnego
mie% pretensje, bo ka"demu
znaswydawa!o si&, "eudamu
si& si&gn#% pi!k&, ale robi si&
krok do przodu albo nie w t&
stron& i bramki padaj# – ko-
mentuje Mateusz )ytko i do-
daje: –Grali'mydobre spotka-
nie, przynajmniej do pierw-
szej bramki. Dawnoniemieli-
'my takiej rado'ci z gry
na wyje$dzie, bo te nasze me-
cze wyjazdowe nie najlepiej
wygl#da!y. Z Tychami do-

brze to si&uk!ada!o,mieli'my
du"o sytuacji, ale bramkarz
rywala wyczynia! cuda. Za-
miastmywygra% „dwójk#”, to
„dwójk&” przyjmujemy i jest
po meczu.
Pozostawienie rywali bez

krycia to jedno, a drugie to py-
tanie, czy bramkarz „Pasów”
KrzysztofPilarzniemóg$spró-
bowa( przeci"( do#rodkowa'
Rockiego.Wko'cuwobuprzy-
padkach pi$ka lecia$a na pi"ty
metr, a on zosta$ na linii bram-
kowej. –Niemia!em takiejmy-
'li,bywyj'%.Toby!ydobrzeude-
rzone pi!ki. Cz&sto wychodz&
do do'rodkowa( i je !api&, ale
wtymwypadkuwydajemisi&,
"eniemog!emwyj'%.B&d&wi&-
cejwiedzia!,kiedyprzeanalizu-
jemytebramkiztrenerem–mó-
wi Pilarz, który przy g$ówkach
Folca i Ma'ki wiele do powie-
dzenia ju! nie mia$: – Mimo
wszystkoprzywi&kszymszcz&'-
ciu takie strza!y mo"na by!o
obroni%, ale teraz tegoszcz&'cia
namzabrak!o.

Termalica by!a
bli"sza sukcesu

MACIEJ KMITA, !UK

S!dziowali Rafa!RokoszorazDamian
Rokosz (obajSiemianowice"l#skie) iZbigniew
Szymanek(Chorzów).
"ó#tekartki:Wo$niak(19),Cie%li&ski (37),K!us
(46),Kryszak(78)–Pleva(51),Lipecki (89).
Widzów: 1800.

Zespó$zNiecieczynadalkonty-
nuuje seri& spotka' bez pora!-
ki, meczzOlimpi"by$ ju!czwar-
tym, w którym Termalika nie
znalaz$apogromcy.
Punkt zdobyty w Grudzi"-

dzupodopieczniKazimierzaMo-
skala przyj&li z uczuciem pew-
negoniedosytu,bylibowiemze-
spo$em lepszym i wypracowali
sobiewi&cej okazji do zdobycia
bramekni!gospodarze.
–Nasizawodnicystarali si&

rozgrywa% pi!k& do!em i po
sk!adnych akcjach ofensyw-
nych wypracowywa% sobie po-
zycjestrzeleckie–podkre#li$kie-
rownik zespo$u z Niecieczy
KrzysztofKozik.
Miejscowipodbramk&rywa-

li próbowali przedosta( si&
znacznieprostszymi#rodkami,
wrzucaj"c pi$k& na pole karne
na „afer&” i licz"c, !e dysponu-
j"cybardzodobrymiwarunkami

fizycznymi koledzy wypracuj"
sobie sytuacjebramkowe.
W pierwszej, wyrównanej

po$owiebramcegospodarzypró-
bowalizagrozi(JakubCzerwi'-
skiiDariuszJarecki, ichuderze-
niaby$yma$oprecyzyjne.
Znacznieciekawiejnaboisku

by$o w drugiej ods$onie. Sporo
o!ywienia w poczynania ofen-
sywne niecieczan wniós$wte-
dywprowadzonydogrynaostat-
niedwadzie#ciakilkaminutDa-
riuszPawlusi'ski.Do#wiadczo-
nypomocnik„S$oników”cz&sto
dogrywa$pi$kiprzedbramk&ry-
wali,poktórychjegokoledzybli-
scy byli pokonania Micha$a
Wróbla. Najlepszych okazji nie
wykorzystali jednak Vojtech
HorvathorazEmilDrozdowicz,
którzystrzelali niecelnie.
Miejscowi bliscy szcz&#cia

byli w 72minucie, gdy po kapi-
talnym uderzeniu Roberta
Szczotaudan" interewncj"po-
pisa$ si& Sebastian Nowak.
Bramkarz„S$oników”uratowa$
swójzespó$ tak!ewprzed$u!o-
nymczasiegry,wy$apuj"cmoc-
ne podanie Paula Grischoka
doDariuszaK$usa.

PIOTRPIETRAS

Niscy i zaspani
CRACOVIA. Przegraliprzezrzutwolny i ro!ny

MilosKosanovi!niemo"ezaliczy! tegomeczudoudanych

PI!KANO"NA

Pomocnikmia$pomóczespo$o-
wi w wyj#ciu z opresji po tym,
jakkrakowianie dali si& zasko-
czy( gospodarzom po rzucie
ro!nym.
–Niemamya" takwysokie-

go zespo!u, "eby sta!e fragmen-
ty by!y nasz#mocn# stron# –
mówiBudzi'ski.– By!odobrze,
a"domomentustratygola,mie-

li'mykilka dobrych okazji, ale
'wietnie interweniowa! bram-
karz gospodarzy. Ruszyli'my
doodrabianiastratprzystanie
0:1, ale nie przynios!o to skut-
ku, natomiast stracili'mydru-
giego gola.
Krakowianie w wielu spot-

kaniach s" bardzo kreatywni,
s"owielecz&#ciejwposiadaniu
pi$kini! rywal, ale je#li brakuje
skuteczno#ci, to rodzi si&wiel-
ki problem, bo na nic zdaje si&
ta ichprzewaga,skoronieprze-
k$ada si&nabramki.
– Takijestnaszstylgry,gra-

my atak pozycyjny – mówi za-
wodnik. – Staramy si& d!ugo
utrzymywa%przypi!ce,niezaw-

sze przynosi to bramki, ale
w tym meczu, przynajmniej
wpierwszej po!owie,wygl#da-
!o to dobrze. Zabrak!o jednak
strzelonegogolaikonsekwencji
przy sta!ym fragmencie gry.
A jak si& przegrywa 0:1 na wy-
je$dzie, to potem si& ju" ci&"ko
gra, przeciwnik si& cofa i tylko
czekanakontry.
Cracoviadwarazywtymse-

zonie by$a na drugim miejscu,
któredajeawans, ibardzoszyb-
ko z niego spada$a. Tak by$o
przed meczem z Termalic"
Bruk-Betem i w$a#nie teraz
przed spotkaniem z GKS-em
Tychy.Czy!bytakci"!y$ata lo-
katapi$karzom„Pasów”,!enie

s"w stanie utrzyma( jej, tylko
trac" j" od razu w najbli!szej
kolejce?
– Niestety, taki jest sport –

mówi zawodnik. – Zdajemy so-
bie spraw& z tego, jakwa"ne s#
to spotkania, ale mimo stara(
nie uda!o si&. Jak na mecz
na wyje$dzie, to stworzyli'my
sobie okazje, bramkarz ze dwa
razy uratowa! swój zespó!
przedprzerw#, w drugiej po!o-
wiezabrak!otroch&,mo"ekilku
centymetrów, mo"e szybszego
wej'cia,byakcjazako(czy!asi&
powodzeniem.Trudno,przegra-
li'my, ale nie za!amujemy si&
i b&dziemywalczy%dalej.

CRACOVIA. Gdywchodzi#
na boisko, „Pasy” od dwóch
minut przegrywa#y 0:1. Trener
Wojciech Stawowy chcia#
zwi$kszy! si#$ ognia swej dru-
"yny, dlategowprowadzi#
ofensywnego zawodnika.Mo-
wa oMarcinie Budzi%skim.

Zabrak!o bramki oraz konsekwencji w obronie

(!UK)

Faul, ale bez kartki

– Olimpia to mocny zespó!,
z którymprzysz!onamstoczy%
twardybój, cho%nieukrywam,
"e nastawiali'my si& na zwy-
ci&stwo. Starali'my si& zreali-
zowa% wszystkie przedmeczo-
weza!o"enia taktyczneprzeka-
zanenamprzez trenera, zabra-
k!onamtylko zdobycia cho%by

jednego gola. Trzeba jednak
przyzna%, "e rywale tak"emie-
li swoje sytuacje bramkowe,
dlategoremis jestwmiar&spra-
wiedliwymwynikiem – uwa!a
pomocnik Termaliki Bruk-Be-
tu Piotr Ceglarz.
–Zupe!nie nie wiem dlacze-

go niemal ka"dy serwis
internetowypodaje, "ewsobot-
nimmeczuzOlimpi#Grudzi#dz
zosta!em ukarany "ó!t# katk#.
W ko(cówce pierwszej po!owy
sfaulowa!emwprawdzie rywa-
la, ale sytuacja ta zako(czy!a
si& dla mnie jedynie ustn# re-
prymend#, jak# otrzyma!em
odarbitra –wyja#niaCeglarz.

TERMALICABRUK-BET.
Zespó#zNiecieczybli"szyby#wy-
graniameczuwGrudzi&dzu,zdo-
by# jednakcennypunkt,który
sprawi#,"epodopieczniKazimie-
rzaMoskalawyprzedziliwtabeli
Cracovi$ iawansowalinadrugie,
premiowaneawansemdoekstra-
klasy,miejsce.

(PIET)

FO
T
.U
R
S
ZU
L
A
!
A
P
T
A
"
-R
U
T
K
A

OLIMPIA
GRUDZI$DZ

TERMALICA
NIECIECZA

0 0

1–4–5–1
Nowak 6
Pi#tek 5
Czerwi&ski 5
Nalepa 5
Pielorz 5
Ceglarz 5
Lipecki 5
Pleva 5
Horvath 5
(90+3Kaczmarczyk)
Jarecki 5
(69Pawlusi&ski) –
Szczoczarz 5
(58Drozdowicz) –

1–4–5–1
Wróbel 6
Pisarczuk 5
'ab(dzki 5
Staniek 5
Wo$niak 5
Rogalski 5
Kryszak 5
(81 Gaw(cki) –
K!us 5
Ruszkul 5
(90Grischok) –
Fra&czak 4
(64 Szczot) –
Cie%li&ski 4

TomaszAsensky,Olimpia:
– Odczuwamyniedosyt,gdy!
graj"cnaw#asnymboiskuliczy-
li$mynazdobyciekompletu
punktów.Termalicatojednak
bardzotrudnyrywal,maj"cy
aspiracjeawansudoekstrakla-
syidlategoci%!koby#onam
strzeli&bramk%.Wmojejopinii
niecieczaniegralinaremis,gdy!
takiwynikichzadowala#.

KazimierzMoskal,
TermalicaBruk-Bet:
– Przyjechali$mydoGrudzi"dza
pozwyci%stwoitroch%!al,!enie
uda#osi%namosi"gn"& celu.
Wypracowali$mysobiebowiem
kilka sytuacjidozdobyciabram-
ki,trzebajednakprzyzna&,!e
mielijetak!egospodarze.Lepiej
zagrali$mywdrugiejods#onie,
mimo,!egrali$mypodwiatr.

(PIET)

ZDANIEMTRENERÓW

Naw!asne
"yczenie

–Niestety,by!oinaczejiprzegra-
li'my. Co o tym zadecydowa!o?
Brakskuteczno'ci ibrakkrycia
wdefensywie.Sytuacjimieli'my
tyle, "epowinni'mystrzeli%kil-
kabramekiwtedynawettedwie
straconenicbyniezaszkodzi!y.
Drug# spraw# jest to, "e znowu
nietracimygoliporewelacyjnej
grzerywala,tylkoposwoichg!u-
pich b!&dach, w tym wypadku
przy sta!ych fragmentach gry.
Po raz kolejny przegrali'my
naw!asne "yczenie – komentu-
je obro'ca „Pasów”.
Krakowianienaw$asnejskó-

rze przekonali si&, !e teren be-
niaminkazTychnienale!ydo$a-
twych. Chocia! tyszanie w roli
gospodarza wyst&puj" w Ja-
worznie,nastadionietamtejszej
Victorii czuj" si& jak w domu
i mecz z Cracovi" by$ ju! siód-
mym z rz&du w tym sezonie
„usiebie”,wktórympunktowa-
li.CzyCracovi&zgubi$a $atkafa-
woryta?
–Wsz&dziejestci&"koopunk-

ty, wi&c wiedzieli'my, "e czeka
nastrudnymecz.Takijestsport
–niewszystkodasi&przewidzie%
przed spotkaniem. Grali'my
swoj#pi!k&, stwarzali'mysytu-
acje, ale nie uda!o si&wygra% –
mówiMarciniak.
Dru!ynaWojciecha Stawo-

wego niemal na pewno zako'-
czy rund& jesienn" na podium,
awci"!madu!eszansenato,by
zim&sp&dzi(namiejscugwaran-
tuj"cymawansdoT-MobileEk-
straklasy. Problem w tym, !e
przezwpadk&wJaworzniemu-
si teraz liczy( na potkni&cie
TermalikiBruk-BetuNieciecza.
– Zgadza si&, wci#"mamy

natoszans&,alechcieli'mywy-
gra% z GKS-em, "eby wszystko
zale"a!o tylko od nas. Nie o to
chodzi, "eby liczy%na innedru-
"yny. Chcemy mie% wszystko
pod kontrol#, "eby liczy% tylko
na siebie – ko'czy waleczny
obro'caCracovii.

CRACOVIA. –Meczzacz&#si$
ponaszejmy'li,mieli'myinicja-
tyw$ iwszystkowskazywa#o
nato,"etomyb$dziemystrzelali
bramki–mówigorzkopomeczu
zGKS-emTychyobro%ca Adam
Marciniak.

MACIEJKMITA


