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Sparingi

Sandecja Nowy S!cz – Mazur
Karczew 2–4 (2–1)

Kozio! (46 Ró"alski) – Fechner, Zbozie#,
Midzierski (46 Berli#ski), S!aby – Niane – Hlousek,
Tintor, Szczepa#ski (46 Serafin), Szeliga (46 Bar-
tosiewicz) – Bagnicki (70 Czapeczka).

Sparing ten zako!czy" zgrupo-
wanie Sandecji w Mi#tnem k.
Warszawy. Przeciwko III–ligowe-
mu Mazurowi zagrali g"ównie pi"-
karze rezerwowi i juniorzy. Po
kwadransie s$deczanie prowadzili
2–0, pó%niej jednak inicjatyw#
przej#li rywale, dyskontuj$c j$
czterema golami.

– Z pora!ki nie robi" tragedii,
wahania formy u m#odych graczy
to rzecz najzupe#niej normalna –
t"umaczy trener Sandecji Dariusz
Wójtowicz. – Zrezygnowali$my
definitywnie z pozyskania Serba
Vladimira Tintora. Nie b"dzie te!
gra# u nas testowany Kamil Bar-
tosiewicz z Tura Turek, za$ Janusz
Surdykowski z Górnika %"czna,
mimo zapewnie& mened!era, nie
przyjecha# na sobotni sprawdzian.
Wobec kontuzji Damiana Stani-
szewskiego, pozostali$my wi"c
w#a$ciwie z jednym tylko napast-
nikiem, Arkiem Aleksandrem.
W tej sytuacji zabiega' b"dziemy
o pozostanie w Sandecji Piotrka
Bagnickiego. Pi#karz ten nie jest
jeszcze w najwy!szej dyspozycji,
ale z dnia na dzie& coraz korzyst-
niej prezentowa# si" na treningach.
Skorzystamy tak!e prawdopodob-
nie z opcji odzyskania trenuj(cego
z Kolejarzem Stró!e Rafa#a Za-
wi$lana. Okienko transferowe za-
mkni"te zostanie z ko&cem sierp-
nia, pozosta#o nam wi"c jeszcze
troch" czasu, by rozgl(dn(' si"
za dalszymi wzmocnieniami.

W ostatnim przedsezonowym
sprawdzianie bia"o–czarni zmierz$
si# we wtorek w My&lenicach
z kadr$ Ma"opolski na Regions’
Cup. (DW)

Czarni Stani!tki – Puszcza
Niepo"omice 0–5 (0–5)

Janik 40.
: Zachariasz – Marcin Morawski, $wistak,

Lewi#ski, Ogórek – Szwajdych, Ankowski, Janik,
P.Morawski –Zubel, Jarosz oraz Siwek –Or!owski,
Górka, Górski, Kominiak, Siedlarz, Micha! Morawski,
Socha, Kubiak, W!odarczyk.

Spotkanie Czarnych z beniamin-
kiem II ligi Puszcz$ Niepo"omice
by"o jednym z najwa'niejszych
wydarze! festynu rekreacyjno–
sportowego w Stani$tkach (w
trakcie którego m.in. ods"oni#to
tablic# pami$tkow$ po&wiecon$
zmar"emu przed rokiem Tadeu-
szowi Szybi!skiemu, wieloletnie-
mu prezesowi Czarnych).

Puszcza "atwo ogra"a gospo-
darzy. – W pierwszej po#owie za-
grali$my najsilniejszym sk#adem,
tym, który powinien rozpocz('
rozgrywki w lidze – i efekty by#y
widoczne. Ju! do przerwy zdoby-
li$my wszystkie gole. Po zmianie
stron da#em pogra' m#odszym za-
wodnikom. Kilku z nich wypo!y-
czyli$my specjalnie na ten mecz
Czarnym – powiedzia" po spot-
kaniu trener Puszczy Tadeusz
Piotrowski.

Z testowanych zawodników
z najlepszej strony zaprezentowa"
si# Daniel Jarosz, który zaliczy"
dwa trafienia. Ten napastnik w naj-
bli'szych dniach powinien pod-
pisa( kontrakt, podobnie jak po-
mocnik Marcin Siedlarz. Blisko
anga'u w Puszczy jest tak'e
obro!ca Sandecji Nowy S$cz )u-
kasz Kominiak, który wcze&niej
by" d"ugo sprawdzany w Warcie
Pozna!. W jego przypadku chodzi
jednak tylko i wy"$cznie o wypo-
'yczenie. Z dalszych testów
w Puszczy zrezygnowa" Dariusz
Mielec. (ML)

AGOVV Apeldoorn –
Cracovia 2–2 (0–1)

67 karny, 2–2 Martens 77. 
: Postma – Leeuwin, Taylor, Suart,

Bruinier (46 Yildrim), van Toor, Mulders, van
der Kooy, Tayeb, Krizer, Martens.

Budakovi% – Derbich, Wasiluk, Usza-
lewski, &uczak – Dudzic, Klich, Suworow, Sze-
liga, Moska!a – Kaszuba.

W sobot#, w drugim meczu
kontrolnym podczas zgrupo-
wania w Holandii, pi"karze Cra-
covii zremisowali z graj$cym
na zapleczu ekstraklasy
AGOVV Apeldoorn. A powinni
krakowianie byli wygra(, bo
mieli dwa rzuty karne, obu nie
wykorzystali.

Zgodnie z wcze&niejszymi
zapowiedziami trener Rafa"
Ulatowski desygnowa" do gry
g"ównie zawodników, którzy
nie wyst$pili w poprzednim
sparingu. W wyj&ciowym sk"a-
dzie znalaz"o si# tylko czterech
zawodników, którzy zagrali
w meczu z tureckim Kasimpasa
SK: Marek Wasiluk, Mateusz
Klich, Aleksandr Suworow
i S"awomir Szeliga.

Nie zagra" jeszcze gracz
z Burundi Saidi Ntibazonkiza,
który dzie! wcze&niej do"$czy"
do ekipy „Pasów”. – By#em zm"-
czony, mia#em za sob( 11–go-
dzinn( podró! z Kenii, dlatego
wspólnie z trenerem Ulatow-
skim uzgodnili$my, !e nie ma
sensu wybiega' na boisko – mó-
wi" Ntibazonkiza.

Sobotnim mecz przez d"ugie
minuty uk"ada" si# po my&li
krakowian. Swoj$ przewag#
w I po"owie udokumentowali
golem Bart"omieja Dudzica,
który wykorzysta" sytuacj#

sam na sam z bramkarzem po
dok"adnym podaniu Klicha. Po
przerwie, w 49 min, po szyb-
kiej akcji, Tomasz Moska"a
podwy'szy" na 2–0. Chwil#
pó%niej mog"o by( 3–0, ale
bramkarz holenderski ratowa"
swoj$ dru'yn# wybiegiem
przed szar'uj$cym Dudzicem.
W 67 min arbiter podyktowa"
karnego przeciwko Cracovii,
gospodarze go wykorzystali.
W 71 min w polu karnym fau-
lowany by" Dudzic. Z 11 met-
rów strzeli" mocno, ale w &ro-
dek bramki Kaszuba – i bram-
karz rywali obroni". 6 minut
pó%niej by" ju' remis.

W 79 min krakowianie
otrzymali drugiego karnego,
po tym jak jeden z obro!ców
holenderskich wybi" z bramki
pi"k# r#k$ po strzale Kaszuby.
Tym razem uderza" Klich, ma"o
precyzyjnie, bramkarz odbi"
pi"k#, obroni" potem dobitk#
Moska"y. W 89 min pi"ka zna-
laz"a si# w bramce „Pasów”,
ale s#dzia gola nie uzna" do-
patruj$c si# spalonego.

Po meczu trener Cracovii
Rafa" Ulatowski nie kry" iryta-
cji: – Nie wyobra!am sobie tego,
!e mo!na nie wygra' takiego
meczu. Prowadzili$my 2–0, mie-
li$my dwa rzuty karne i inne

sytuacje do zdobycia gola, sami
sprezentowali$my „jedenastk"”
rywalowi. Ci"!ko przej$' mi
nad tym do porz(dku dzienne-
go. Dobre zespo#y nie trwoni(
tak lekko takiej przewagi. To
jest dobra nauczka dla naszych
pi#karzy. Futbol nie jest gr(
dla mi#ych ch#opców. To, !e
kto$ jest mi#y i w czasie tre-
ningu wygl(da dobrze tech-
nicznie nie oznacza, !e jest
dobrym pi#karzem. Po tym me-
czu wida', ile pracy przed
nami. Nie wystarczy na tre-
ningu zrobi' sztuczk", czy #ad-
nie uderzy' z rzutu wolnego.
To trzeba jeszcze pokaza'

w trakcie meczu. Je!eli kto$
decyduje si" na to, !eby wzi('
pi#k" i ustawi' j( na 11. metrze,
to musi by' przekonany, !e ma
pomys# na wykonanie rzutu
karnego. A oddali$my dwa
strza#y z 11 metrów w sam $ro-
dek bramki – mówi" niezado-
wolony Ulatowski. Doda": – Nie
wyobra!am sobie spotkania ze
)l(skiem Wroc#aw, w którym
prowadzimy w Krakowie 2–0,
nie strzelamy dwóch rzutów
karnych i potem ko&czy si" 
2–2. Wtedy po takim pojedynku
spada#yby g#owy.

W trakcie zgrupowania
w Holandii Cracovii rozegra
jeszcze dwa sparingi – we wto-
rek z NEC Nijmegen i w pi$tek
z BV Veendam.

(AS)

Ulatowski zirytowany: Futbol
nie jest gr! dla mi"ych ch"opców!
CRACOVIA. Dwa zmarnowane rzuty karne w sparingu z holenderskim zespo!em

Dzisiaj nowy
obro!ca?

Czy Cracovia pozyska jeszcze
nowego gracza? Trener Ulatow-
ski nie ukrywa, !e chcia"by mie#
dobrego stopera. W mediach
pojawi"y si$ trzy nazwiska: 
22–letniego Serba Marko Jova-
novicia z Partizana Belgrad, 
21–letniego S"owaka Mariana
Jarabicy z Dynama Czeskie Bu-
dziejowice i 26–letneigo Czecha
Stepana Kuczery, graj%cego
ostatnio w FC Brugge. Zapytany
o to dyrektor sportowy Cracovii
Tomasz Rz%sa mówi: – Tak, szu-
kamy ci%gle stopera. W tej spra-
wie by"em za granic%. Niektóre
nazwiska si$ potwierdzaj%,
szczegó"ów jednak nie b$d$
zdradza#. By# mo!e ta sprawa
wyja&ni si$ w poniedzia"ek.

(AS)

Jakub Kaszuba (z lewej) w sobotnim meczu fatalnie wykona! rzut karny FOT. MICHA! KLAG

P U C H A R  P O L S K I . W rundzie
wst$pnej dosz"o do konfrontacji
dwóch ma"opolskich beniamin-
ków I ligi. Lepszy okaza" si$ Kole-
jarz Stró!e. Awans bez gry wywal-
czy"a natomiast V–ligowa Helena
Nowy S%cz. 

Kolejarz Stró#e – 
Termalica Bruk–Bet 
Nieciecza 1–0 (1–0)

1–0 Socha 14.

Jacek, Kiercz. Widzów 200.
: Zarychta – Szymiczek, Ksi'"yc, Cichy,

Radwa#ski – Gry(lak, Lipecki, Stefanik, Dr)g –
Socha (76 Wal'ciak), M'"yk (55 Madejski).

: Budka – Jacek, Kiercz, Cios, Wójcik –
Fedoruk (63 Prokop), Pi)tek, Metz (46 J'dryka),
Sza!'ga – Trafarski (63 Cichos), Szczoczarz.

O sukcesie gospodarzy zade-
cydowa"a sytuacja z 14 min.
Po rzucie ro'nym i dok"adnym
do&rodkowaniu Roberta Dr$ga
Bart"omiejowi Sosze pozosta"o
jedynie odpowiednie przy"o'e-
nie g"owy do pi"ki. Od tego mo-
mentu gra toczy"a si# od szes-
nastki do szesnastki. *adnej
z dru'yn nie uda"o si# stworzy(
realnego zagro'enia pod bram-
k$ przeciwnika, przy czym
wi#ksz$ ochot# do gry przeja-
wiali podopieczni trenera Je-
rzego Kowalika.

Po zmianie stron inicjatywa
wci$' nale'a"a do gospodarzy.
D"ugo jednak niewiele z niej wy-
nika"o. Pod bramk$ Macieja Bud-
ki na alarm zacz#to dzwoni( do-
piero pod koniec meczu. Stupro-
centowych sytuacji nie wyko-
rzystali wszak wprowadzeni po
przerwie na boisko Piotr Madej-
ski i Dariusz Wal#ciak. Kolejarz
dowióz" wi#c do ko!ca wygran$,
która powoduje, 'e 4 sierpnia
w nast#pnej rundzie zmierzy si#
z GKS Tychy.

W zespole Stró' udany debiut
zaliczy" Piotr Madejski, by"y
gracz Hutnika Kraków, Górnika
Zabrze, a ostatnio )KS )ód%.

(DW)

Start Otwock – Okocimski 
Brzesko 1–0 (0–0)

1–0 Wocial 69.

: Bu!ka – Kara*, Moryc, Warszawski, No-
wotka – Powa!ka, Mazurkiewicz, Tokaj (46
Kozakiewicz), Kami#ski (7 Puci!owski), Wocial
– Sobótka (83 Gromulski). 
Okocimski: Trela – Wawryka, Policht, Czer-
wi#ski, Paw!owicz – Pyciak (74 Rupa), Dar-
mochwa!, Kostecki (74 Wojcieszy#ski), &yt-
wyniuk – Popiela (79 Kisiel), Trznadel.

Brzeszczanie byli zespo"em
lepszym, jednak w 69 min po-
pe"nili b"$d w defensywie, który

kosztowa" ich strat# gola. Wte-
dy to b#d$cy na czystej pozycji
Wojciech Wocial strza"em tu'
przy s"upku pokona" debiutu-
j$cego w bramce Okocimskiego
Dariusza Trel#. „Piwosze” za-
równo przed start$ gola, jak
i po niej wypracowali sobie kil-
ka doskona"ych okazji bram-
kowych. Nie wykorzystali
ich m.in. )ukasz Popiela, który
b#d$c sam przed pust$ bramk$
nie trafi" w pi"k#, oraz Pawe"
Pyciak i Iwan )ytwiniuk, którzy
przegrali pojedynki sam na
sam z Dawidem Bu"k$. W prze-
d"u'onym czasie gry po faulu
Tomasza Karasia na )ytwy-
niuku s#dzia podyktowa" rzut
karny dla Okocimskiego. Zna-
komitej okazji do wyrównania
nie wykorzysta" jednak Piotr
Darmochwa", który strzeli"
w &rodek bramki i bramkarz
Startu po raz kolejny wyszed"
z opresji obronn$ r#k$. 

(PIET)

Helena Nowy S!cz – GKS 
Jastrz$bie 3–0 wo.

Go&cie, nie uprzedzaj$c s$de-
czan, nie przyjechali na mecz.
Po odczekaniu regulaminowe-
go kwadransa, s#dzia Daniel
Kruczy!ski z *ywca odgwizda"
walkower dla Heleny. W run-
dzie wst#pnej zagra ona ze
Stal$ Sanok.

(DW)

Debiut Madejskiego w Kolejarzu
E K S T R A K L A S A  P I#K A R S K A .
Przebywaj"cy na zgrupowaniu
we Francji pi!karze Legii w #ro-
d$ rozegraj" sparing ze Stade
Rennes. Ma w nim zagra% testo-
wany Argenty&czyk.

Emanuel Melivillo do"$czy" do
legionistów wczoraj. Ma 18 lat,
jest napastnikiem, zawodnikiem
Platense. – Ubieg#y sezon nie by#
udany, poniewa! mój klub spad#
do trzeciej ligi. Jednak to mi nie
przeszkadza#o w otrzymywaniu
powo#a& do reprezentacji Argen-
tyny U–20 – pochwali" si# Meli-

villo. Przypomnijmy, 'e tego lata
Legia kupi"a ju' pi"karza z Ar-
gentyny, Alejandro Cabrala. On
w dru'ynie Macieja Skor'y b#-
dzie lewym pomocnikiem.

: Widzew &ód( – NEC Nijme-
gen 0–0, GKS Be!chatów – &KS &ód( 3–0
(bramki: Wróbel, Tanevski, Ku*wik), Borussia II
Dortmund – Zag!'bie Lubin 2–1 (Plizga), Lechia
Gda#sk – Ba!tika Kaliningrad 1–1 (Lukjanovs),
Polonia Bytom – Ruch Radzionków 0–0, Flota
$winouj*cie – Górnik Zabrze 0–1 (Bana*), Polo-
nia Warszawa – Maccabi Petah Tikva 2–0 (Go!'-
biewski, Sarvas), $l)sk Wroc!aw – Hapoel Akka
1–1 (Mila).

(BOCH)

Skor$a wci!$ szuka

GKS Be!chatów – 'KS 'ód(. Damian Seweryn (z lewej, 'KS)
walczy o pi!k$ ze Zlatko Tanevskim (GKS).
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