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Ulatowski zirytowany: Futbol
nie jest grą dla miłych chłopców!
CRACOVIA. Dwa zmarnowane rzuty karne w sparingu z holenderskim zespołem
AGOVV Apeldoorn –
Cracovia 2–2 (0–1)

Dzisiaj nowy
obrońca?

67 karny, 2–2 Martens 77.
: Postma – Leeuwin, Taylor, Suart,
Bruinier (46 Yildrim), van Toor, Mulders, van
der Kooy, Tayeb, Krizer, Martens.
Budaković – Derbich, Wasiluk, Uszalewski, Łuczak – Dudzic, Klich, Suworow, Szeliga, Moskała – Kaszuba.
W sobotę, w drugim meczu
kontrolnym podczas zgrupowania w Holandii, piłkarze Cracovii zremisowali z grającym
na zapleczu ekstraklasy
AGOVV Apeldoorn. A powinni
krakowianie byli wygrać, bo
mieli dwa rzuty karne, obu nie
wykorzystali.
Zgodnie z wcześniejszymi
zapowiedziami trener Rafał
Ulatowski desygnował do gry
głównie zawodników, którzy
nie wystąpili w poprzednim
sparingu. W wyjściowym składzie znalazło się tylko czterech
zawodników, którzy zagrali
w meczu z tureckim Kasimpasa
SK: Marek Wasiluk, Mateusz
Klich, Aleksandr Suworow
i Sławomir Szeliga.
Nie zagrał jeszcze gracz
z Burundi Saidi Ntibazonkiza,
który dzień wcześniej dołączył
do ekipy „Pasów”. – Byłem zmęczony, miałem za sobą 11–godzinną podróż z Kenii, dlatego
wspólnie z trenerem Ulatowskim uzgodniliśmy, że nie ma
sensu wybiegać na boisko – mówił Ntibazonkiza.
Sobotnim mecz przez długie
minuty układał się po myśli
krakowian. Swoją przewagę
w I połowie udokumentowali
golem Bartłomieja Dudzica,
który wykorzystał sytuację

Czy Cracovia pozyska jeszcze
nowego gracza? Trener Ulatowski nie ukrywa, że chciałby mieć
dobrego stopera. W mediach
pojawiły się trzy nazwiska:
22–letniego Serba Marko Jovanovicia z Partizana Belgrad,
21–letniego Słowaka Mariana
Jarabicy z Dynama Czeskie Budziejowice i 26–letneigo Czecha
Stepana Kuczery, grającego
ostatnio w FC Brugge. Zapytany
o to dyrektor sportowy Cracovii
Tomasz Rząsa mówi: – Tak, szukamy ciągle stopera. W tej sprawie byłem za granicą. Niektóre
nazwiska się potwierdzają,
szczegółów jednak nie będę
zdradzać. Być może ta sprawa
wyjaśni się w poniedziałek.
(AS)

Jakub Kaszuba (z lewej) w sobotnim meczu fatalnie wykonał rzut karny FOT. MICHAŁ KLAG
sam na sam z bramkarzem po
dokładnym podaniu Klicha. Po
przerwie, w 49 min, po szybkiej akcji, Tomasz Moskała
podwyższył na 2–0. Chwilę
później mogło być 3–0, ale
bramkarz holenderski ratował
swoją drużynę wybiegiem
przed szarżującym Dudzicem.
W 67 min arbiter podyktował
karnego przeciwko Cracovii,
gospodarze go wykorzystali.
W 71 min w polu karnym faulowany był Dudzic. Z 11 metrów strzelił mocno, ale w środek bramki Kaszuba – i bramkarz rywali obronił. 6 minut
później był już remis.

Skorża wciąż szuka
EKSTRAKLASA PIŁKARSKA.

Przebywający na zgrupowaniu
we Francji piłkarze Legii w środę rozegrają sparing ze Stade
Rennes. Ma w nim zagrać testowany Argentyńczyk.

villo. Przypomnijmy, że tego lata
Legia kupiła już piłkarza z Argentyny, Alejandro Cabrala. On
w drużynie Macieja Skorży będzie lewym pomocnikiem.
: Widzew Łódź – NEC Nijmegen 0–0, GKS Bełchatów – ŁKS Łódź 3–0
(bramki: Wróbel, Tanevski, Kuświk), Borussia II
Dortmund – Zagłębie Lubin 2–1 (Plizga), Lechia
Gdańsk – Bałtika Kaliningrad 1–1 (Lukjanovs),
Polonia Bytom – Ruch Radzionków 0–0, Flota
Świnoujście – Górnik Zabrze 0–1 (Banaś), Polonia Warszawa – Maccabi Petah Tikva 2–0 (Gołębiewski, Sarvas), Śląsk Wrocław – Hapoel Akka
1–1 (Mila).
(BOCH)

GKS Bełchatów – ŁKS Łódź. Damian Seweryn (z lewej, ŁKS)
walczy o piłkę ze Zlatko Tanevskim (GKS).

sytuacje do zdobycia gola, sami
sprezentowaliśmy „jedenastkę”
rywalowi. Ciężko przejść mi
nad tym do porządku dziennego. Dobre zespoły nie trwonią
tak lekko takiej przewagi. To
jest dobra nauczka dla naszych
piłkarzy. Futbol nie jest grą
dla miłych chłopców. To, że
ktoś jest miły i w czasie treningu wygląda dobrze technicznie nie oznacza, że jest
dobrym piłkarzem. Po tym meczu widać, ile pracy przed
nami. Nie wystarczy na treningu zrobić sztuczkę, czy ładnie uderzyć z rzutu wolnego.
To trzeba jeszcze pokazać

Debiut Madejskiego w Kolejarzu

FOT. PAP/GRZEGORZ MICHAŁOWSKI

Emanuel Melivillo dołączył do
legionistów wczoraj. Ma 18 lat,
jest napastnikiem, zawodnikiem
Platense. – Ubiegły sezon nie był
udany, ponieważ mój klub spadł
do trzeciej ligi. Jednak to mi nie
przeszkadzało w otrzymywaniu
powołań do reprezentacji Argentyny U–20 – pochwalił się Meli-

W 79 min krakowianie
otrzymali drugiego karnego,
po tym jak jeden z obrońców
holenderskich wybił z bramki
piłkę ręką po strzale Kaszuby.
Tym razem uderzał Klich, mało
precyzyjnie, bramkarz odbił
piłkę, obronił potem dobitkę
Moskały. W 89 min piłka znalazła się w bramce „Pasów”,
ale sędzia gola nie uznał dopatrując się spalonego.
Po meczu trener Cracovii
Rafał Ulatowski nie krył irytacji: – Nie wyobrażam sobie tego,
że można nie wygrać takiego
meczu. Prowadziliśmy 2–0, mieliśmy dwa rzuty karne i inne

w trakcie meczu. Jeżeli ktoś
decyduje się na to, żeby wziąć
piłkę i ustawić ją na 11. metrze,
to musi być przekonany, że ma
pomysł na wykonanie rzutu
karnego. A oddaliśmy dwa
strzały z 11 metrów w sam środek bramki – mówił niezadowolony Ulatowski. Dodał: – Nie
wyobrażam sobie spotkania ze
Śląskiem Wrocław, w którym
prowadzimy w Krakowie 2–0,
nie strzelamy dwóch rzutów
karnych i potem kończy się
2–2. Wtedy po takim pojedynku
spadałyby głowy.
W trakcie zgrupowania
w Holandii Cracovii rozegra
jeszcze dwa sparingi – we wtorek z NEC Nijmegen i w piątek
z BV Veendam.
(AS)

P U C H A R P O L S K I . W rundzie
wstępnej doszło do konfrontacji
dwóch małopolskich beniaminków I ligi. Lepszy okazał się Kolejarz Stróże. Awans bez gry wywalczyła natomiast V–ligowa Helena
Nowy Sącz.

Kolejarz Stróże –
Termalica Bruk–Bet
Nieciecza 1–0 (1–0)
1–0 Socha 14.
Jacek, Kiercz. Widzów 200.
: Zarychta – Szymiczek, Księżyc, Cichy,
Radwański – Gryźlak, Lipecki, Stefanik, Drąg –
Socha (76 Walęciak), Mężyk (55 Madejski).
: Budka – Jacek, Kiercz, Cios, Wójcik –
Fedoruk (63 Prokop), Piątek, Metz (46 Jędryka),
Szałęga – Trafarski (63 Cichos), Szczoczarz.
O sukcesie gospodarzy zadecydowała sytuacja z 14 min.
Po rzucie rożnym i dokładnym
dośrodkowaniu Roberta Drąga
Bartłomiejowi Sosze pozostało
jedynie odpowiednie przyłożenie głowy do piłki. Od tego momentu gra toczyła się od szesnastki do szesnastki. Żadnej
z drużyn nie udało się stworzyć
realnego zagrożenia pod bramką przeciwnika, przy czym
większą ochotę do gry przejawiali podopieczni trenera Jerzego Kowalika.

Po zmianie stron inicjatywa
wciąż należała do gospodarzy.
Długo jednak niewiele z niej wynikało. Pod bramką Macieja Budki na alarm zaczęto dzwonić dopiero pod koniec meczu. Stuprocentowych sytuacji nie wykorzystali wszak wprowadzeni po
przerwie na boisko Piotr Madejski i Dariusz Walęciak. Kolejarz
dowiózł więc do końca wygraną,
która powoduje, że 4 sierpnia
w następnej rundzie zmierzy się
z GKS Tychy.
W zespole Stróż udany debiut
zaliczył Piotr Madejski, były
gracz Hutnika Kraków, Górnika
Zabrze, a ostatnio ŁKS Łódź.
(DW)

Start Otwock –Okocimski
Brzesko 1–0 (0–0)
1–0 Wocial 69.

: Bułka – Karaś, Moryc, Warszawski, Nowotka – Powałka, Mazurkiewicz, Tokaj (46
Kozakiewicz), Kamiński (7 Puciłowski), Wocial
– Sobótka (83 Gromulski).
Okocimski: Trela – Wawryka, Policht, Czerwiński, Pawłowicz – Pyciak (74 Rupa), Darmochwał, Kostecki (74 Wojcieszyński), Łytwyniuk – Popiela (79 Kisiel), Trznadel.
Brzeszczanie byli zespołem
lepszym, jednak w 69 min popełnili błąd w defensywie, który

kosztował ich stratę gola. Wtedy to będący na czystej pozycji
Wojciech Wocial strzałem tuż
przy słupku pokonał debiutującego w bramce Okocimskiego
Dariusza Trelę. „Piwosze” zarówno przed startą gola, jak
i po niej wypracowali sobie kilka doskonałych okazji bramkowych. Nie wykorzystali
ich m.in. Łukasz Popiela, który
będąc sam przed pustą bramką
nie trafił w piłkę, oraz Paweł
Pyciak i Iwan Łytwiniuk, którzy
przegrali pojedynki sam na
sam z Dawidem Bułką. W przedłużonym czasie gry po faulu
Tomasza Karasia na Łytwyniuku sędzia podyktował rzut
karny dla Okocimskiego. Znakomitej okazji do wyrównania
nie wykorzystał jednak Piotr
Darmochwał, który strzelił
w środek bramki i bramkarz
Startu po raz kolejny wyszedł
z opresji obronną ręką.
(PIET)

Helena Nowy Sącz – GKS
Jastrzębie 3–0 wo.
Goście, nie uprzedzając sądeczan, nie przyjechali na mecz.
Po odczekaniu regulaminowego kwadransa, sędzia Daniel
Kruczyński z Żywca odgwizdał
walkower dla Heleny. W rundzie wstępnej zagra ona ze
Stalą Sanok.
(DW)

Sparingi
Sandecja Nowy Sącz – Mazur
Karczew 2–4 (2–1)
Kozioł (46 Różalski) – Fechner, Zbozień,
Midzierski (46 Berliński), Słaby – Niane – Hlousek,
Tintor, Szczepański (46 Serafin), Szeliga (46 Bartosiewicz) – Bagnicki (70 Czapeczka).
Sparing ten zakończył zgrupowanie Sandecji w Miętnem k.
Warszawy. Przeciwko III–ligowemu Mazurowi zagrali głównie piłkarze rezerwowi i juniorzy. Po
kwadransie sądeczanie prowadzili
2–0, później jednak inicjatywę
przejęli rywale, dyskontując ją
czterema golami.
– Z porażki nie robię tragedii,
wahania formy u młodych graczy
to rzecz najzupełniej normalna –
tłumaczy trener Sandecji Dariusz
Wójtowicz. – Zrezygnowaliśmy
definitywnie z pozyskania Serba
Vladimira Tintora. Nie będzie też
grał u nas testowany Kamil Bartosiewicz z Tura Turek, zaś Janusz
Surdykowski z Górnika Łęczna,
mimo zapewnień menedżera, nie
przyjechał na sobotni sprawdzian.
Wobec kontuzji Damiana Staniszewskiego, pozostaliśmy więc
właściwie z jednym tylko napastnikiem, Arkiem Aleksandrem.
W tej sytuacji zabiegać będziemy
o pozostanie w Sandecji Piotrka
Bagnickiego. Piłkarz ten nie jest
jeszcze w najwyższej dyspozycji,
ale z dnia na dzień coraz korzystniej prezentował się na treningach.
Skorzystamy także prawdopodobnie z opcji odzyskania trenującego
z Kolejarzem Stróże Rafała Zawiślana. Okienko transferowe zamknięte zostanie z końcem sierpnia, pozostało nam więc jeszcze
trochę czasu, by rozglądnąć się
za dalszymi wzmocnieniami.
W ostatnim przedsezonowym
sprawdzianie biało–czarni zmierzą
się we wtorek w Myślenicach
z kadrą Małopolski na Regions’
(DW)
Cup.

Czarni Staniątki – Puszcza
Niepołomice 0–5 (0–5)
Janik 40.
: Zachariasz – Marcin Morawski, Świstak,
Lewiński, Ogórek – Szwajdych, Ankowski, Janik,
P.Morawski –Zubel, Jarosz oraz Siwek –Orłowski,
Górka, Górski, Kominiak, Siedlarz, Michał Morawski,
Socha, Kubiak, Włodarczyk.
Spotkanie Czarnych z beniaminkiem II ligi Puszczą Niepołomice
było jednym z najważniejszych
wydarzeń festynu rekreacyjno–
sportowego w Staniątkach (w
trakcie którego m.in. odsłonięto
tablicę pamiątkową poświeconą
zmarłemu przed rokiem Tadeuszowi Szybińskiemu, wieloletniemu prezesowi Czarnych).
Puszcza łatwo ograła gospodarzy. – W pierwszej połowie zagraliśmy najsilniejszym składem,
tym, który powinien rozpocząć
rozgrywki w lidze – i efekty były
widoczne. Już do przerwy zdobyliśmy wszystkie gole. Po zmianie
stron dałem pograć młodszym zawodnikom. Kilku z nich wypożyczyliśmy specjalnie na ten mecz
Czarnym – powiedział po spotkaniu trener Puszczy Tadeusz
Piotrowski.
Z testowanych zawodników
z najlepszej strony zaprezentował
się Daniel Jarosz, który zaliczył
dwa trafienia. Ten napastnik w najbliższych dniach powinien podpisać kontrakt, podobnie jak pomocnik Marcin Siedlarz. Blisko
angażu w Puszczy jest także
obrońca Sandecji Nowy Sącz Łukasz Kominiak, który wcześniej
był długo sprawdzany w Warcie
Poznań. W jego przypadku chodzi
jednak tylko i wyłącznie o wypożyczenie. Z dalszych testów
w Puszczy zrezygnował Dariusz
(ML)
Mielec.

