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P I!K A  N O"N A .  W najbli!-
szym sezonie Ligi Mistrzów wpro-
wadzony zostanie pomys" z dwo-
ma dodatkowymi arbitrami przy
bramkach.   

Decyzj! o wprowadzeniu dwóch
dodatkowych s!dziów, którzy b!d"
pomagali g#ównemu arbitrowi,
zatwierdzi# w $rod! w Walii pod-
komitet techniczny FIFA (Inter-
national Football Association Bo-
ard). W ub. sezonie taki ekspery-
ment zosta# wprowadzony w roz-
grywkach Ligi Europejskiej i zda-

niem cz#onków IFAB pomys#
$wietnie si! sprawdzi#. Dlatego
to rozwi"zanie zostanie zastoso-
wane tak%e w rozgrywkach o Pu-
char Francji, Superpuchar UEFA
oraz w niektórych meczach w Bra-
zylii i Meksyku.   

Zgodnie z wcze$niejszymi za-
powiedziami, w Cardiff nie podj!to
%adnej decyzji o wprowadzeniu
do pi#ek specjalnych chipów, które
nie pozostawia#yby w"tpliwo$ci,
czy pi#ka przekroczy#a lini! bram-
kow". Taki pomys# rozpatrywany
ma by& w pa'dzierniku. (PAP)

Dodatkowi s#dziowie

Sandecja Nowy S!cz –
KS Piaseczno 1–0 (1–0)

Sandecja: Ró!alski (70 Zwoli"ski) – Makuch,
Frohlich, Kulpaka, Fechner – Niane – Urban,
Tintor, Kukol – Bagnicki (75 Czapeczka), Serafin
(60 Szeliga).

Przebywaja na obozie w Mi!tnem
k. Warszawy Sandecja rozegra#a
dwa sparingi. W pierszym poko-
na#a Piaseczno. Gol pad# po akcji
Marcina Makucha i strzale z wo-
leja Rudolfa Urbana z 7 metrów.
W ekipie s"deczan z dobrej strony
zaprezentowali si! pozyskiwani
Serb Vladimir Tintor i S#owak
Vladimir Kukol, a tak%e potwier-
dzeni ju% do klubu Piotr Kulpaka
z Polonii Bytom i Sebastian Fech-
ner z Floty (winouj$cie. Wyst"pili
ponadto testowani 17–letni Arka-
diusz Serafin z Lecha Pozna)
i Konrad Czapeczka z Wis#y Kra-
ków ME oraz Piotr Bagnicki za-
#atwiaj"cy formalno$ci ze swym
dotychczasowym pracodawc"
– Podbeskidziem Bielsko–Bia#a.

Sandecja – Mazur
Karczew 2–0 (1–0)

Sandecja: Kozio# (70 Zwoli"ski) – Borovi$anin
(85 Aleksander), Midzierski, Zbozie", S#aby
– Berli"ski – Hlousek (46 Bartosiewicz), Szcze-
pa"ski, Gaw%cki, Eismann (60 Szeliga) – Ale-
ksander (80 Czapeczka).

Znakomite spotkanie zaliczy#
pozyskany z FK Fotbal Triniec
Czech Pavel Eismann (w pierw-
szym przypadku zwie)czy# rajd
S#owaka Martina Hlouska,
w drugim do#o%y# nog! po #adnej
akcji Dariusza Gaw!ckiego i Ar-
kadiusza Aleksandra). Korzys-
tne wra%enie pozostawili po so-
bie tak%e m#odzi wychowanko-
wie Sandecji Kamil S#aby, Se-
bastian Szczepa)ski i Bartosz
Szeliga, a tak%e pozyskany z Le-
chii Gda)sk Tomasz Midzierski.
Próbie poddany zosta# maj"cy
za sob" wyst!py w *KS *ód'
Kamil Bartosiewicz. (DW)

Okocimski Brzesko
– Wis"a Kraków (ME) 2–1 (1–0)

Trela – Wawryka, Policht, Urba"ski,
Paw#owicz – Rupa, Darmochwa#, Kostecki, &yt-
wyniuk – Pazurkiewicz, Pisarik oraz Wyga',
Szymonik, Wojcieszy"ski, Popiela, Skorupski,
Trznadel, Pachota, Sikorski.

Koco" – Skórski, Cyzio, Rajfur,
Cygal – Rado, Nalepa, Chrapek, Jele" – Papie!,
Brud oraz D. Marzec, Ochman, Ligienza, Masiuda,
Stanek, Majcherczyk, Sko#orzy"ski, Szewczyk.

W ostatnim meczu kontrolnym
przed rozpocz!ciem rozgrywek
ligowych w zespole „Piwoszy”
zagra#o o$miu nowych graczy.
Dwóch z nich – *ukasz Mazur-
kiewicz z Górnika Wieliczka
i Dawid Sikorski z Unii Tarnów

– w rundzie jesiennej nie zagra
w Okocimskim. Wcze$niej kie-
rownictwo brzeskiego klubu
podpisa#o ju% kontrakty z bram-
karzem Dariuszem Trel" (ostat-
nio IKS Olkusz), obro)cami Ma-
teuszem Paw#owiczem (Dolcan
Z"bki) i oraz m#odzie%owcem
Mateuszem Urba)skim (wypo-
%yczony na rok z Cracovii). We
wtorek i $rod! umowy z Oko-
cimskim podpisali tak%e 24–letni
pomocnik, Ukrainiec Iwan *yt-
wyniuk, który od pó#tora roku
gra w Polsce (Hetman Zamo$&
i Stal Stalowa Wola), oraz dwaj
napastnicy: 25–letni S#owak Gab-
riel Pisarik z Partizana Bardejov
i 20–letni Robert Trznadel (wy-
po%yczony na rok z Górnika Za-
brze). Kierownictwo Okocim-
skiego nie przed#u%y#o nato-
miast umowy z pomocnikiem
Tomaszem Kozie#em, który jest
wolnym zawodnikiem. (PIET)

Kmita Zabierzów –
Kolejarz Stró#e 0–10 (0–3)

75, Gry(lak 15, Stefanik 89
Zarychta (46 Towarnicki) – A. Basta

(46 Szymiczek), Ksi%!yc, Cichy, Wal%ciak
(46 Radwa"ski) – Gry(lak (46  ), Stefanik,
Lipecki (46 Mroczka), Dr)g – Bro( (60 &%-
tocha), M%!yk.

Nale%a#o spodziewa& si! zwyci!-
stwa Kolejarza w meczu roze-

granym w Zabierzowie – rywali-
zuj"ce wczoraj dru%yny dzieli
wszak ró%nica dwóch klas roz-
grywkowych – niemniej rozmiary
jego wygranej zaskakuj". Pod-
opieczni trenera Jerzego Kowa-
lika zaprezentowali znakomit"
skuteczno$&, a wi!kszo$& zdoby-
tych przez nich goli by#a efektem
sk#adnych, dru%ynowych akcji.

Po raz kolejny przydatno$& do
ekipy beniaminka I ligi potwier-
dzili pozyskiwani Adrian Basta
z Polonii Bytom, Piotr Szymiczek
i Sebastian *!tocha ze Stali Sta-
lowa Wola, Krzysztof Radwa)ski
z Górnika *!czna, Rafa# Zawi$lan
i Mateusz Bro' z Sandecji oraz
Pawe# Mroczka z Karpat Krosno.
Z uwagi na drobne urazy nie
mogli wyst"pi& Bart#omiej Socha,
Rafa# J!drszczyk, Pawe# Le$niak
i Dawid Szufryn. (DW)

Puszcza Niepo"omice
– Termalica Bruk–Bet
Nieciecza 0–3 (0–0)

Zachariasz (46 Kwedyczenko) – Marcin
Morawski (46 Mateusz Siedlarz), *wistak (46 Or-
#owski), Górski (46 Leiw"ski), Ogórek (70 Gaudyn)
– Kmak (60 Mielec), Janik (46 Micha# Morawski),
Ankowski (40 Marcin Siedlarz), Szwajdych (46
P. Morawski) – Cichy (60 Kubiak, 75 W#odarczyk),
Jarosz (60 Zubel).

Baran – Zontek, Czarny,
Piszczek, Kubowicz –Kot, J%dryka, Cygnar, P.Fija#

– Rygu#a, Cichos oraz Budka, Kleinschmidt, Pro-
kop.

– Po raz kolejny z dobrej strony
zaprezentowa! si" pozyskany
przez nas w ostatnich dniach ze
Znicza Pruszków #ukasz Cichos.
Zagra! tak jak powinien gra$ na-
pastnik i wierz", %e b"dziemy
mieli z niego pociech". Do ca!ko-
witego zamkni"cia sk!adu brakuje
nam tylko jednego bramkarza.
By$ mo%e ju% dzisiaj b"dziemy
mieli okazj" sprawdzi$ jednego
z kandydatów – stwierdzi# trener
Termaliki Marcin Ja#ocha.

Niepo#omiczanie zrezygnowali
po meczu z us#ug Mateusza Sied-
larza. Podzieli# on los wcze$niej
odes#anych Piotra Chlipa#y, Fa-
biana Gr"dalskiego ai Paw#a Woj-
da#y. W Puszczy nie zagra te%
Grzegorz Kmiecik, który mia#
zbyt wygórowane %"dania finan-
sowe. Szans! na anga% wykorzys-
tali Sebastian Janik i Patryk Ogó-
rek. – Ze wszystkich pi!karzy,
którym si" przygl&dali'my Janik
prezentowa! si" zdecydowanie
najkorzystniej. B"dzie to nasze
du%e wzmocnienie – informuje
trener Puszczy Tadeusz Piotrow-
ski. Ta dwójka do#"czy#a do po-
zyskanych wcze$niej Paw#a Szwaj-
dycha, *ukasza Górskiego i Ra-
dos#awa Górki. Blisko kontraktu
s" Daniel Jarosz i Marcin Siedlarz.
Nadal trenowa& z zespo#em ma
Dariusz Mielec. (PIET, ML)

Sparingowe mecze pi$karskie ma$opolskich pierwszo– i drugoligowców Prezent
MKS Kutno – Przebój
Wolbrom 1–0 (0–0, 0–0)

1–0 Jankowski 107.

: Palczewski – Jarosz (7 Bany'),
Wdowik, Karpi"ski, Derejczyk – Osuch (63
Cupia#), Duda, Guja, Chrzanowski – Rak,
Karpi"ski (105 Trólka).

Losy meczu w rundzie przed-
wst!pnej pi#karskiego Pucha-
ru Polski rozstrzygn!#y si!
w drugiej cz!$ci dogrywki,
a gola sprezentowa# rywalom
Palczewski, który nie opano-
wa# pi#ki po wyj$ciu do ostre-
go do$rodkowania, wi!c b!-
d"cy w pobli%u Jankowski
– mimo ostrego k"ta – trafi#
do siatki.

Wolbromianie rzucili si! do
odrabiania strat, nara%aj"c si!
na trzy kontry, ale wtedy mogli
liczy& na wsparcie swojego
bramkarza.

– Szkoda mi ko(cówki
pierwszej cz"'ci, kiedy mie-
li'my dwie doskona!e okazje
do otwarcia wyniku, których
nie uda!o nam si" jednak wy-
korzysta$ – powiedzia# Jaro-
s#aw Rak, graj"cy trener Prze-
boju.

Kutno awansowa#o do I run-
dy, bo we wst!pnej ma wolny
los.

(ZAB)

P I!K A  N O"N A . Od zwyci#-
stwa zacz#"a Cracovia seri# spot-
ka$ sparingowych w Holandii.
Wczoraj na boisku w miejscowo%ci
Hoenderloo pokona"a 11. zespó" tu-
reckiej ekstraklasy Kasimpasa
Spor Kulubu po bramce Marcina
Krzywickiego.

Cracovia – Kasimpasa
Spor Kulubu 1–0 (0–0)

1–0 Krzywicki 57
Cabaj – Janus, Polczak, Kosanovi$,

Wasiluk – Palusi"ski, Klich (61 Szeliga), Ra-
domski, Suworow (46 Goli"ski), Sacha –*lusarski
(46 Krzywicki)

Tym razem trener Rafa# Ula-
towski ju% nie eksperymentowa#
ze sk#adem, wystawi# teoretycz-
nie najsilniejsz" jedenastk!.
– W Holandii skupiamy si" na
szukaniu optymalnego sk!adu
na lig", b"dzie najwy%ej kilka
zmian w zespole – mówi# przed
meczem Ulatowski. 

Pierwsze 10 minut nale%a#o
do „Pasów”, potem $wietnej
okazji nie wykorzysta# Ersen,
po którego „g#ówce” z 7 m pi#ka
minimalnie min!#a s#upek.
W 18 min $wietn" indywidual-
n" akcj! przeprowadzi# Sacha
i zako)czy# j" strza#em w s#u-
pek. Potem inicjatyw! przej!li

Turcy, mieli trzy $wietne okaz-
je, ale dwukrotnie w sytuacjach
sam na sam krakowian ratowa#
Cabaj, w jednym wypadku na-
pastnik turecki nie wykorzysta#
idealnej okazji. Krakowianie
pod koniec I po#owy zrewan-
%owali si! akcjami Suworowa
i Pawlusi)skiego.

W drugiej po#owie Turcy wy-
mienili a% 11 zawodników. Wida&
by#o, %e nowi gracze s" s#abi od
tych, którzy wyst!powali
w pierwszych 45 minutach.
W Cracovii od pocz"tku drugiej
po#owy Ulatowski dokona#
dwóch zmian, za (lusarskiego
wszed# Krzywicki, a Goli)ski
zast"pi# Suworowa. W 57 min
akcja dwóch najwy%szych gra-
czy na boisku przynios#a bram-
k!, po podaniu Wasiluka w pole
karne pi#ka min!#a obro)ców,
doskoczy# do niej Krzywicki,
ogra# bramkarza i pos#a# pi#k!
do pustej bramki. W minut! po-
tem Klich strzeli# z 18 m nad
poprzeczk". 

Od 61 min na boisku w miejs-
ce Klicha pojawi# si! Szeliga.
Turcy starali si! atakowa&, ale
krakowianie m"drze si! bronili,
nie dopuszczali rywala do sy-
tuacji bramkowych. W 79 min
z daleka gro'nie, ale obok bram-
ki strzeli# Goli)ski. (AS)

Gol Krzywickiego

Lech Pozna$ – Inter Baku
0–1 (0–1, 0–0), karne 9–8

arlsons 84
Kotorowski – Wojtkowiak, Bosacki,

Arboleda, Gancarczyk – Peszko, Injac, Dur-
devi$ (98 Wilk), +tili$, Kriwiec – Wichniarek
(78 Kie#b). 

Lomaia – M!awanadze (71 Daszdemirow),
Lewin, Accioly, Kandelaki – Haciew (46 Krug#ow),
Czertoganow, Czerwenka, Zlatinow, Odikadze
– Po,kus (83 Karlsons).

Dopiero po rzutach karnych mist-
rzowie Polski zapewnili sobie
awans do III rundy kwalifikacji
o awans do Ligi Mistrzów. Boha-
terem okaza# si! 33–letni bram-
karz Krzysztof Kotorowski, który
w serii rzutów karnych (a by#o
ich a% 22) obroni# trzy strza#y.
W ostatniej – jak si! okaza#o – se-
rii najpierw sam pokona# Lomai!,
a potem sparowa# jego strza#. 

Poznaniacy – graj"cy bez kon-
tuzjowanego Bandrowskiego –
rozpocz!li mecz w dobrym stylu.
W ci"gu pierwszych 10 minut
stworzyli trzy sytuacje, po których
mogli uzyska& prowadzenie. Naj-
pierw z k"ta strzeli# Wichniarek,
ale Lomaia nie da# si! pokona&.

Potem Wichniarek zacentrowa#
na pola karne i Peszko próbowa#
z boiska zaskoczy& bramkarza,
który i tym razem popisa# si! re-
fleksem. W ko)cu mocno strzeli#
Arboleda, jednak *omaja znowu
$wietnie interweniowa#.

Go$cie przetrzymali napór
gospodarzy i zacz!li coraz $mielej
atakowa&, wykorzystuj"c b#!dy
rywali. Gra sta#a si! wyrównana,
%adna z dru%yn nie potrafi#a zdo-
minowa& przeciwnika. W 35 min
Kriwiec wygra# pojedynek g#ów-
kowy z jednym z Azerów i pi#k!

przej"# Wichniarek, ale jego moc-
ny strza# trafi# w poprzeczk!. Do
ko)ca pierwszej po#owy kibice
nie doczekali si! na gola.

W drugiej po#owie Lech nie-
potrzebnie oddawa# chwilami ini-
cjatyw! rywalom, którzy ani my-
$leli si! tylko broni&. Skutecznie
przeszkadzali poznaniakom
w konstruowaniu akcji ofensyw-
nych, próbowali przedostawa& si!
pod bramk! mistrza Polski i za-
gra%a& Kotorowskiemu. Gdy wy-
dawa#o si!, %e mecz zako)czy si!
bezbramkowym wynikiem – nie-

zbyt chwalebnym dla Lecha, ale
zapewniaj"cym mu awans – Kar-
lsons dobi# pi#k! odbit" przez gol-
kipera Lecha. To by# szok dla
gospodarzy. Tu% przed ko)cem
gry okazj! do wyrównania mia#
Kie#b, ale po podaniu Stilicia strze-
li# tyle% mocno, co niecelnie.

W dogrywce gospodarze mog-
li doprowadzi& do remisu, jednak
Stili& strzeli# obok s#upka, Kie#b
zosta# zablokowany, Peszko trafi#
nieczysto w pi#k!, a raz *omaj!
„uratowa#a” poprzeczka. Lechowi
brakowa#o napastników i... si#. In-
ter nie kwapi# si! do ataku, czeka#
na rzuty karne. I si! doczeka#...

Oto przebieg rzutów karnych
(zacz"# Lech): Bosacki 1–0, Zlati-
now 1–0 (obroni# Kotorowski),
Kriwiec (obroni# Lomaia) 1–0,
Karlsons 1–1, Peszko 1–1 (obroni#
Lomaia), Odikadze 1–2, Kie#b 2–
2, Krug#ow 2–2 (Kotorowski obro-
ni#), 3–2 Gancarczyk, Accioly 3–
3, Wilk 4–3, Lewin 4–4, Injac 5–4,
Daszdemirow 5–5, Wojtkowiak
6–5, Czertoganow 6–6, Arboleda
7–6, Kandelaki 7–7, Stili& 8–7,
Czerwenka 8–8, Kotorowski 9–8,
Lomaia 9–8 (obroni# Kotorowski).

W meczu 3. rundy kwalifi-
kacyjnej LM Lech zagra ze Spar-
t" Praga. Pierwszy mecz 27 lipca
w Pradze.

(FIL)

Kotorowski bohaterem
P I!K A  N O"N A .  Mistrz Polski w III rundzie kwalifikacji o awans do Ligi Mistrzów

Wyniki wczorajszych meczów 2. rundy kwalifikacyjnej
pi$karskiej LM (* – oznacza awans):
Olimpi Rustawi (Gruzja) – *FK Aktobe (Kazachstan) 1–1 (1–0); 
pierwszy mecz 0–2
Pjunik Erywa! (Armenia) – *Partizan Belgrad (Serbia) 0–1 (0:1); 1–3
*HJK Helsinki (Finlandia) – Ekranas Poniewie" (Litwa) 2–0 
po dogr. (1–0, 0–0); 0–1
*Sparta Praga (Czechy) – Metalurgs Lipawa (#otwa) 2–0 (2–0); 3–0 
*VSC Debreczyn (W$gry) – Levadia Tallin (Estonia) 3–2 (2–1); 1–1 
*MSK %ylina (S&owacja) – Birkirkara FC (Malta) 3–0 (1–0); 0–1
Jeunesse Esch (Luksemburg) – *AIK Sztokholm (Szwecja) 0–0; 0–1
Zeljeznicar Sarajewo (Bo'nia i Hercegowina) – *Hapoel Tel Awiw (Izrael)
0–1 (0–0); 0–5 
*Rosenborg Trondheim (Norwegia) – Linfield Belfast (Irlandia P&n.) 
2–0 (1–0); 0–0
FH Hafnarfjoerdur (Islandia) – *BATE Borysów (Bia&oru') 0–1 (0–1); 1–5

Pary III rundy kwalifikacji Ligi Mistrzów:
The New Saints Llansantffraid (Walia) – Anderlecht Bruksela (Belgia)

Omonia Nikozja (Cypr) – FC Salzburg (Austria)
Partizan Belgrad (Serbia) – HJK Helsinki (Finlandia)
FK Aktobe (Kazachstan) – Hapoel Tel Awiw (Izrael)
Szeriff Tyraspol (Mo&dawia) – Dinamo Zagrzeb (Chorwacja)
Litex #owecz (Bu&garia) – MSK %ylina (S&owacja)
Ajax Amsterdam (Holandia) – PAOK Saloniki (Grecja)
Dynamo Kijów (Ukraina) – Ghent (Belgia)
Young Boys Berno (Szwajcaria) – Fenerbahce Stambu& (Turcja)
Sporting Braga (Portugalia) – Celtic Glasgow (Szkocja)
Unirea Urziceni (Rumunia) – Zenit Sankt Petersburg (Rosja)
VSC Debrecen (W$gry) – FC Basel (Szwajcaria)
AIK Sztokholm (Szwecja) – Rosenborg Trondheim (Norwegia)
Sparta Praga (Czechy) – Lech Pozna! (Polska)
BATE Borysów (Bia&oru') – FC Kopenhaga (Dania)

W starciu o pi"k# S"awomir Peszko (z lewej) z Lecha Pozna$ i Accioly 
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