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Pi!kna bramka dla dzidziusia

Bardzo s!abo wypad!a I-ligowa
inauguracjadla TermalikiBruk-
Betu Nieciecza, która po s!abej
grze przegra!a z Sandecj"No-
wyS"cz0:1.
Nale#y tak#e podkre$li%, #e

rywale zagrali niewiele lepiej
odniecieczan,byli jednaknieco
skuteczniejsi i dzi&ki pi&knej
bramce zdobytej przez Filipa
Burkhardta po meczu cieszyli
si& z bardzo cennych trzech
punktów.Niecieczaniew$rodo-
wymmeczu w#adnymmomen-
cie nie przypominali dru#yny,
która w poprzednim sezonie,
niemal do ko'ca sezonu wal-
czy!a o czo!owe miejsce w I li-
dze.
–Jestembardzorozczarowa-

ny postaw! zespo"u. Szczegól-
niewpierwszejpo"owieprzecie-
ra"em oczy, ale nie ze zdumie-
nia, tylko nie mog"em pozna#
swojejdru$yny.Okazuje si%,$e
to, co pokazali&my dotychczas
najlepszego, to pokazali&my
wmeczachsparingowych, tym-
czasemwmeczuzSandecj!gra
zupe"nie nam si% nie uk"ada"a
– przyzna! trener Termaliki
Bruk-BetuKazimierzMoskal.–
Po stracie gola próbowali&my
poderwa#si%dowalki,niestwo-
rzyli&myjednak$adnejklarow-
nejsytuacjidozdobyciabramki.
Wida#musimy jeszcze w"o$y#
sporopracy,bywmeczachligo-

wych gra# tak dobrze jak
wgrachkontrolnych.
Bardzoniepocieszonyby!tak-

#eobro'ca„S!oników”KarolPi"-
tek.
–Nainauguracj%rozgrywek

pope"nili&my bardzo du$y fal-
start.Mieli&myzacz!# sezon li-
gowy od zwyci%stwa, niestety,
naszagraniewygl!da"atakjak
zak"adali&mysobietoprzedme-
czem. Chc!c cokolwiek zwojo-
wa#wpierwszej lidze, musimy
gra#natakimpoziomiejakcho#-
byw sparingu z Koron!Kielce.
Wmeczu z Sandecj! zbyt du$o
grali&myzpomini%ciem&rodka
boiska,tymczasemza"o$eniaby-

"y takie, $eby du$o gra# pi"k!,
rozgrywa# j! od boków, mieli-
&myby#przygotowani,$erywa-
le mog! zag%&ci# &rodek pola,
niestety, nie zagrali&my w ten
sposób.Stracili&myjedn!bram-
k% idoszatnischodzili&myzg"o-
wamispuszczonymiwdó"–pod-
sumowa!wyst&pniecieczanka-
pitandru#yny.
Wdu#o lepszychnastrojach

boisko opuszczali go$cie z No-
wegoS"cza.
– Ciesz% si%, $e akurat mi

uda"o si% strzeli# bramk%.
Chcia"bymj!zadedykowa#mo-
jejdziewczynie,którajestwci!-
$y. My&l%, $e teraz gole b%d%

strzela" dla niej i dzidziusia
–u$miecha!si&FilipBurkhardt.
Tym zwyci&stwem „bia!o-

czarni”odyskaliwielewoczach
swoich fanów, którzy najpierw
mocno prze#ywali pucharow"
pora#&zGórnikiemWa!brzych,
a potem ligowe lanie z Zawisz"
Bydgoszcz.
–Ci%$ko pracowali&my ca"!

dru$yn!nasukceswNiecieczy.
Pora$ka z Zawisz! by"a boles-
na.Nieukrywali&mytego.Byli-
&my za"amani – opowiada! po-
mocnik. – Mamy dobr! dru$y-
n%. Trener nas dobrze pouk"a-
da". Wymaga od nas ciekawej
gry i my&l%, $e to by"o wida#.

Stworzyli&my kilka okazji.
Termalicaniemia"a$adnejstu-
procentowej. Grali&my bardzo
dobrze taktycznie. Nikt nie po-
pe"ni" indywidualnegob"%du.
25-latek doceni! tak#e rol&

sztabu szkoleniowego. –Trene-
rzyAraszkiewicz i'wieradbyli
na meczu pucharowym Ter-
maliki z Be"chatowem. Udzieli
nam kilka wskazówek – zdra-
dzi!.
Mimo zwyci&stwa pi!karze

Sandecji twardost"paj"pozie-
mi. – Czeka nas jeszcze ci%$ka
praca.Mieli&myma"oczasu,$e-
by si% zgrywa#. To by"o wida#
w meczu z Górnikiem Wa"-
brzychiZawisz!Bydgoszcz.Po-
tem mieli&my 10 dni przerwy.
Pracowali&my mocno. Trener
przywi!zywa"wag%dotego,$e-
by&my si% zgrywali, pomagali
sobie,bylibliskosiebie iwywi!-
zali&mysi%z tegow100procen-
tach, st!d nasze zwyci%stwo –
stwierdzi!Burkhardt.
Wpodobnymtoniewypowia-

da! si& opiekun Sandecji. – Pó"-
tora tygodnia temu dostali&my
naprawd%bardzowielkie lanie.
Przed spotkaniem remis wzi!"-
bymwciemno.Ciesz%si%zezwy-
ci%stwaikonsekwentnejgry,bo
wiadomo, $e dodobrej troszecz-
k%namjeszcze brakuje.Mój ze-
spó" jestwprzebudowie i todu-
$ej. To nie jest kosmetyka.
PospotkaniuwNiecieczymog%
si% troch%pocieszy#, alewsobo-
t% gramykolejnymecz – powie-
dzia!Jaros!awAraszkiewicz.

Janowski
coraz bli"ej
podium

Janowski, który by! jedynym
reprezentantemtarnowskiego
klubuwtegorocznymfinale in-
dywidualnychmistrzostwPol-
ski, zdoby! 10 pkt. (2, 2, 3, 1, 2)
izosta!sklasyfikowanynamiej-
scach 5.–7. wspólnie z Piotrem
Protasiewiczem iGrzegorzem
Zengot" (wszyscy trzej mieli
identyczny bilans pierwszych,
drugich i trzecichmiejsc,nato-
miastwbezpo$rednichbiegach
ze sob" wszyscy zdobyli po
3 pkt).
Tarnowianinrozpocz"!rywa-

lizacj&odpora#kizpó(niejszym
srebrnymmedalist" fina!u IMP
Rafa!em Okoniewskim, w dru-
giej serii startów straci! punkt
z Bartoszem Zmarzlikiem, na-
tomiast pierwsze zwyci&stwo
biegowezanotowa!dopierow9.
biegu, w którym pokona!m.in.
Patryka Dudka i Krzysztofa
Buczkowskiego.Janowskiszan-
s&namedalpogrzeba!wdwóch
ostatnichseriachstartów;w15.
wy$ciguprzegra!bowiemzno-
wym mistrzem Polski Toma-
szem J&drzejakiem oraz
Zengot", natomiastw 18. biegu
straci! punkt w pojedynku
zAdrianemMiedzi'skim.
Równie#w$rod&dwajzawod-

nicy„Jaskó!ek”startowaliwme-
czachligzagranicznych.Wspot-
kaniu du'skiej SuperLigi
Slangerup Speedway Klub –
EsbjergMotorsport(38:46)wze-
spole go$ci wyst"pi! Leon
Madsen.Du'czykzdoby!wtych
zawodach 14+1pkt (1, 3, 3, 3, 1*,
3)iby!najlepszymzawodnikiem
spotkania. Madsen m.in. trzy-
krotnie wygra! ze znajduj"cym
si& ostatnio wwysokiej formie
TomaszemGapi'skim.
Wmeczu ligi czeskiej Dak

Moto Divisov-Pilzno – Olymp
Praga(46:44)wdru#yniegospo-
darzy wyst"pi! zwi"zany z tar-
nowskim klubem kontraktem
„warszawskim” Jan Holub.
Czechzdoby!wtymmeczu8+2
pkt (2, 1*, 2, 0, 2*, 1).
Dzisiaj w Coventry rozegra-

nyzostanietrzeciwtymrokutur-
niejfina!owyindywidualnychmi-
strzostw$wiatajuniorów.Wyst"-
piwnimm.in.zawodnikAzotów
TauronuMaciej Janowski, któ-
ryaktualnieprowadziwklasyfi-
kacjigeneralnejcykluIM)J,ma-
j"cnakoncie24pkt.Tarnowianin
wyprzedza dwóch Du'czyków
Mikkela B. Jensena (23 pkt)
iMichaela Jepsena Jensena (22
pkt)orazPolakówPrzemys!awa
Pawlickiego (21 pkt) i Bartosza
Zmarzlika (20pkt).

!U!EL.ZawodnikAzotów
TauronuTarnówMaciejJanow-
ski,startuj"cw#rod$w68.finale
indywidualnychmistrzostwPol-
skiwZielonejGórze,powtórzy%
osi"gni$ciesprzedroku,cho&
domedalumia% ju'ojedenpunkt
bli'ejni'wpoprzednimsezonie.
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SzymonSobczak(TermalicaBruk-Bet,w#rodku)b$d"cwdobrejsytuacjidozdobyciagola,minimalniechybi%
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Wygrana
Kurdysia

Obieza!ogirywalizowa!ywRaj-
dowym Pucharze Polski. Gru-
p&Nwygra! S!awomir Kurdy$
(HondaCivicTypeR).Zwraca!
uwag&, na trudn" technicznie
tras&. –Rajd jakzawszeokaza"
si% bardzo wymagaj!cy – oce-
nia!kierowca.
Rzeszowskiego nie b&dzie

mi!o wspomina! Wies!aw
Ingram (Honda Civic Type-R).
–Jecha"omisi%&wietnie.Nicnie
zapowiada"odramatycznejko(-
cówki. Podczas wjazdu do wo-
dy podczas ostatniego odcinka
awarii uleg"apó"o&.Na tymza-
ko(czy"a si% nasza przygoda
z rajdem –mówi! Ingram.

RAJDYSAMOCHODOWE.
Zwyci$stwemwgrupieNza-
ko(czyli udzia%wRajdzieRze-
szowskimS%awomirKurdy#
iMicha%Kasina.Drugazbo-
che(skichza%ógWies%aw
Ingram i KrzysztofJanikmia%a
awari$pó%osi i nieuko(czy%a
rajdu.

(ANMI)

BKS gór#! Szreniawa
wci#" jest bez punktu

Pomeczu,któryzgromadzi!
sporo kibiców, rado$ci nie
ukrywa! opiekun BKS-uMar-
cin Le$niak.
– Mamy pierwsze punkty

w trzeciej lidze. Jestemzbudo-
wany postaw! m"odych ch"o-
paków, którychmamwdru$y-
nie. Nie)le pokazali si% ju$
przeciwko PopradowiMuszy-
na. Co do oceny spotkania, to
trzeba przyzna#, $e by"o wy-
równane. Zagra"y w nim dru-
$yny o zbli$onychumiej%tno&-
ciach. Do tego spotkania po-
deszli&myniezwykle skoncen-
trowani. W drugiej po"owie
mieli&myszcz%&cie, gdyMarek
P!czek obroni" sytuacj% sam
nasam.Drugi gol dlanaspod-
ci!" skrzyd"a Szreniawie
– ocenia! trener bochnian.

Le$niak mimo pierwszej
wygranej, bardzo ostro#nie
wypowiada! si& o przysz!o$ci
dru#yny. –Niemy&limyo tym,
co b%dziedalej. Chcemyzbudo-
wa# ciekawy zespó". Nie ukry-
wam, $e utrzymanie w takim
sk"adzie b%dzie sukcesem
– twierdzi.
Szreniawa w Bochni prze-

gra!a drugi mecz z rz&du. By%
mo#ewynikby!by inny, gdyby
zespo!owi zNowegoWi$nicza
dopisa!oszcz&$cie. Jegozabra-
k!o, podobnie jak skutecznego
napastnika. – Ci%$ko przyj!#
tak! pora$k%, tym bardziej $e
zdarzy"a si% w meczu derbo-
wym.Dominowa"awnimwal-
ka. Stracili&my gole po b"%-
dach. Szkoda, $e niewykorzy-
stali&myswoich sytuacji. Bra-
kuje namnapastnika, takiego
jak S"awek Zubel, który strze-
li" gola. W naszej grze jest pe-
wienpost%p, alewci!$ jeszcze
musimypracowa# –mówi tre-
nerMarcinManelski.

III LIGAPI"KARSKA.Derby
Boche(szczyznydlaBKS-u
Bochnia.Beniaminekwygra%
zeSzreniaw"NowyWi#nicz2:0.
To jegopierwszepunktywtym
sezonie.

(ANMI)

Defensorzy „Jaskó$ek”
sprokurowali trzy gole

Tarnowianie jechali doRzeszo-
wa pe!ni nadziei na dobry wy-
st&p, niestety, sko'czy!o si& tyl-
ko na nadziejach, gdy# po nie
najlepszejgrzedoznaliwysokiej
pora#ki, którawko'cówceme-
czumog!aby%znaczniewy#sza.
OdstratykolejnychbramekUni&
uratowa!bowiemjedenzja$niej-
szych punktów dru#yny, bram-
karzTomaszLibera.
–Przedewszystkimkatastro-

falniezagrali&mywdefensywie.
Trzy z czterech bramek
rzeszowianie zdobyli bowiem
po szkolnych b"%dach naszych
obro(ców–podkre$li!trenerUnii
TomaszKijowski.– Zdecydowa-
nie najlepiej wygl!dali&my
naboiskuwRzeszowiewpierw-
szymkwadransie.Wypracowa-
li&mysobiewtedynawetdwiesy-

tuacje bramkowe,niestety, $ad-
nej znichnieuda"osi%namwy-
korzysta#.Pó)niejby"oju$ tylko
gorzej,cho#naprzerw%schodzi-
li&myjeszczeprzywynikuremi-
sowyminadalmieli&mynadzie-
je na zdobycie jednego punktu.
Niestety,tu$poprzerwie,pokosz-
marnymb"%dzieKamilaPawla-
ka, stracili&my z rzutu karne-
go drug! bramk%, która mocno
nasza"ama"a–przyzna!.
UniawRzeszowiestraci!anie

tylkotrzypunkty,aletak#eswo-
jegonajbardziejdo$wiadczone-
go zawodnika Rogera Rad-
li'skiego, który po przerwie
mocno skr&ci! staw skokowy
imusia!opu$ci%placgry.–Dotej
przykrejdlamniesytuacjidoszlo
postarciuzjednymzrywali.Mo-
janoganiewygl!dawtej chwi-
linajlepiej, jestmocnospuchni%-
ta, na szcz%&cie nie mamwyle-
wy wewn%trznego. Czekamnie
jednak co najmniej dwa tygod-
nieprzerwywtreningach–poin-
formowa!RogerRadli'ski.

II LIGAPI"KARSKA.Nie
uda%si$pierwszywtymsezonie
meczwyjazdowydru'ynie„Ja-
skó%ek”.Tarnowianieb$d"cze-
spo%ems%abszymprzegrali
z Resovi"1:4.
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