
C7Pi!ka no"na | I ligaPONIEDZIAŁEK, 27 WRZEŚNIA 2010

Cios w doliczonym czasie gry
NIECIECZA. Udany debiut trenera Termaliki Bruk–Betu Miros!awa Hajdo 

Termalica Bruk–Bet 
Nieciecza – Sandecja 
Nowy S!cz 1–0 (0–0)

Budka 7 –Kowalski 6, Czarny
6, Cios 7, Wójcik 6 – Pi"tek 6, A. Baran 6 (72 M"ka),
Prokop 7, Sza!#ga 6 – Trafarski 5 (61 Smó!ka),
Szczoczarz 5.

Kozio! 7 – Makuch 6, Frohlich 7, Zbozie$
6, Fechner 6 – Kukol 0, Berli$ski 4, Cebula 5 (68
Zawi%lan), Urban 5, Eismann 6 – Staniszewski 4
(54 Uwakwe).

Pojedynek z Sandecj! Nowy S!cz
by" w Niecieczy najwi#kszym wy-
darzeniem w dotychczasowej his-
torii klubu. Tak wielkiej widowni
na stadionie Termaliki Bruk–Betu
jeszcze nigdy nie by"o, na trybu-
nach zasiad" bowiem nadkomplet
publiczno$ci. Dodatkowym smacz-
kiem pojedynku z Sandecj! by"
debiut w dru%ynie z Niecieczy
nowego szkoleniowca Miros"awa
Hajdo, który kilka dni temu zmie-
ni" na stanowisku Marcina Ja"o-
ch#. Nowy szkoleniowiec nie ukry-
wa" przed meczem ogromnej tre-
my, ale wiedzia", %e tylko odwa%na,
$mia"a i m!dra taktycznie gra
mo%e da& jego dru%ynie w tym
meczu zwyci#stwo. Dlatego pa-
mi#taj!c o sile jak! prezentuje
zespó" Sandecji ustawi" swój zespó"
wr#cz wzorowo pod wzgl#dem
taktycznym. W pierwszej po"owie
niecieczenie zagrali bardzo ostro%-
nie, bez nadmiernego szale'stwa
w ofensywie i tylko kilka razy za-
niepokoili bramkarza Sandecji
strza"ami z dystansu. Te najgro(-
niejsze to dwa uderzenia w wy-
konaniu Artura Prokopa, po któ-
rych Marek Kozio" nie mia" jednak
najmniejszych problemów by z"a-
pa& pi"k#. W tej cz#$ci gry zdecy-
dowanie gro(niejsze, cho& niezbyt
cz#ste by"y akcje ofensywne w wy-
konaniu go$ci. Dwukrotnie przed
szans! zdobycia gola, po takich
w"a$nie akcjach, stan!" Konrad
Cebula. Za pierwszym razem, w 26
min po kapitalnym do$rodkowa-
niu Marcina Makucha pomocnik
Sandecji strzelaj!c „g"ówk!” z 5

metrów pos"a" futbolówk# dos"ow-
nie kilka centymetrów obok s"up-
ka. W identycznej sytuacji, tym

razem po podaniu Rudolfa Urbana,
Cebula stan!" w 42 min. Podobnie
jak za pierwszym razem tak%e

i teraz uderzy" pi"k# g"ow! bardzo
precyzyjnie, jednak tym razem
Maciej Budka popisa" si# kapitaln!

interwencj! wybijaj!c futbolówk#
na rzut ro%ny. Ostatnie s"owo
wpierwszej po"owie mog"o nale%e&
do gospodarzy, gdy% w 43 min na
czyst! pozycj# wychodzi" )ukasz
Szczoczarz, mia" jednak problem
z opanowaniem pi"ki i obro'cy
Sandecji za%egnali niebezpiecze'-
stwo. Bardzo gor!co na boisku
zrobi"o si# w doliczonym czasie
gry pierwszej polowy. Wtedy to
maj!cy ju% na swoim koncie %ó"t!
kartk# Vladimir Kukol kopn!"
w twarz wychodz!cego zza jego
placów Arkadiusza Barana. Arbiter
za to przewinienie ukara" S"owaka
%ó"t! kartk!, a %e by"o to ju% jego
drugie „%ó"tko” w tym meczu, Ku-
kol musia" opu$ci& plac gry.

W 51 min gospodarze mogli
obj!& prowadzenie, jednak b#d!cy
w znakomitej sytuacji Marcin Sza-
"#ga, strzelaj!c z 5 metrów trafi"
pi"k! w bramkarza Sandecji. Bliski
wpisania si# na list# strzelców
w 69 min by" tak%e debiutuj!cy
w pierwszoligowym zespole z Nie-
cieczy Pawe" Smó"ka, jego mocny
strza" z oko"o 10 metrów w zna-
komitym stylu obroni" jednak Ko-
zio". Przyjezdni w drugiej po"owie
zdecydowanie wi#cej uwagi po-
$wi#cali grze defensywnej, nato-
miast jedyn! okazj# na zdobycie
gola mieli w 71 min, gdy po do-
$rodkowaniu Pavla Eismanna na
bramk# Tremaliki Bruk–Betu
strzela" Makuch, Budka by" jednak
na posterunku.

W ko'cówce miejscowi byli
coraz bli%si pokonania rewelacyj-
nie spisuj!cego si# bramkarza
go$ci. Wydawa"o si#, %e uczyni to
ju% w 74 min Szczoczarz, który
po do$rodkowaniu Andrzeja Wój-
cika strzela" g"ow! z 6 metrów,
trafi" jednak pi"k! wprost w r#ce
Kozio"a. Chwil# pó(niej napastnik
Termaliki Bruk–Betu wychodzi"
na czyst! pozycj#, jednak w ostat-
niej chwili zosta" powstrzymany
przez Damiana Zbozienia. Gdy
wydawa"o si#, %e mecz zako'czy
si# bezbramkowym remisem,
w przed"u%onym czasie gry by"y
zawodnik Sandecji Jan Cios zada"
swoim by"ym kolegom cios, po
którym niecieczenie mogli rado-
wa& si# ze zwyci#stwa.

PIOTR PIETRAS

D & Ni'nik 40 karny.
O O ( Miko!ajczak 87.

O ( Rybski 70.
& & ) R R Mi#ciel 24, K!us 58, Gola$ski 80, Kowalski 82 samob. –
Suker 86, Rzepka 87.
F ( M Nwaogu 32.

Dymkowski 83 – Cie%li$ski 3, Demjan 8, 90.
Maycon 24, Podgórski 47, Krzycki 80, Biskup 90 karny.

    1.  Podbeskidzie                                                                              9                       23                          7–2–0                              23–6
   2.  &KS                                                                                                   9                      20                           6–2–1                              16–11
   3.  Piast                                                                                                 9                        17                          4–5–0                               13–4
   4.  Flota                                                                                                9                        17                          5–2–2                              15–8
   5.  Sandecja                                                                                       9                        17                          5–2–2                              10–8
   6.  GKP                                                                                                  9                       16                           5–1–3                             13–10
   7.  Polkowice                                                                                    9                       14                          4–2–3                                9–8
   8.  Pogo$                                                                                              9                        13                           4–1–4                             14–12
   9.  Ruch                                                                                                9                        12                          3–3–3                                8–8
 10.  &#czna                                                                                            9                        12                          4–0–5                               9–13
  11.  Kluczbork                                                                                     9                       10                          2–4–3                            10–10
 12.  Odra                                                                                                 9                       10                           3–1–5                               8–13
 13.  Warta                                                                                              8                         9                          2–3–3                             12–14
 14.  Kolejarz                                                                                         9                         9                          2–3–4                                7–11
 15.  GKS                                                                                                   9                         9                          2–3–4                              9–15
 16.  Termalica Bruk–Bet                                                              9                          7                           2–1–6                               7–13
 17.  KSZO                                                                                                9                         5                           1–2–6                              4–10
 18.  Dolcan                                                                                            8                          1                           0–1–7                               3–15

) Polkowice – Katowice (g. 19); Sandecja – Warta (g.
14), Ruch – KSZO (g. 16), Kluczbork – Pogo$ (g. 16), GKP – Flota (g. 16), &#czna – Piast (s. 17), Podbeskidzie –
Dolcan (g. 19); Kolejarz – &KS (g. 15), Termalica Bruk–Bet – Odra (g. 16). (ML)

W pozosta!ych meczach I ligi

Jak pad!a bramka

1–0Andrzej Wójcik wrzuca-
j!c pi"k# z autu na wyso-

ko$ci pola karnego go$ci pos"a"
j! a% na pole bramkowe. Bliski
wybicia futbolówki w pole by"
Rafa" Berli&ski, jednak przez
chwil# si# zawaha", co skwapli-
wie wykorzysta" Jan Cios, który
strzelaj!c niemal z zerowego
k!ta umie$ci" pi"k# mi#dzy pra-
wym s"upkiem bramki, a stoj!-
cym przy nim bramkarzem Mar-
kiem Kozio"em.

Zdaniem trenerów

Miros!aw Hajdo, Termalica Bruk–Bet: 
– Wszyscy doskonale wiemy jak z"! pass# mia" do tej pory zespó" Ter-
maliki Bruk–Betu, dlatego wszyscy bardzo si# cieszymy ze zwyci#-
stwa. Wywalczenie trzech punktów przysz"o nam naprawd# bardzo
ci#%ko, grali$my bowiem z klasow! dru%yn!, która nieprzypadkowo
zajmuje bardzo wysokie miejsce w tabeli. Zwyci#stwo z Sandecj! po-
winno by' dobrym bod(cem dla zawodników w kolejnych spotkaniach,
w których nadal musimy szuka' punktów, by opu$ci' dolne rejony ta-
beli.

Dariusz Wójtowicz, Sandecja: 
– Na pewno punkty bardziej by"y w tym momencie potrzebne dru%ynie
z Niecieczy. Nie chc# jednak %eby to (le zabrzmia"o, gdy% my przyje-
chali$my tutaj wygra', by móc pi!' si# w gór# tabeli. Mecz trzeba jed-
nak umie' te% przegra', pora%ka boli niesamowicie nie tylko mnie, ale
i moich zawodników. Serce si# bowiem kraje, gdy traci si# bramk#
w przed"u%onym czasie gry, po jedynym z nielicznych b"#dów pope"-
nionym w ca"ym meczu. Przy tym sta"ym fragmencie gry, zabrak"o
nam mo%e troszk# szcz#$cia, mo%e tak%e krycia. Po czerwonej kartce
jak! otrzyma" Vladimir Kukol musieli$my zmieni' ustawienie i styl
gry, mimo to realizacja za"o%e& taktycznych ca"y czas by"a wzorowa,
a% do tego ostatniego momentu, gdy stracili$my bramk#. (PIET)

Przed szatni" Termaliki Bruk–Betu

: – Bardzo si# ciesz#, %e wreszcie mog"em zadebiu-
towa' w meczu pierwszoligowym. Dzi#kuj# trenerowi za to, %e da"
mi szanse gry. Wychodz!c na boisko nie czu"em si# stremowany
i wydaje mi si#, %e zaprezentowa"em si# z dobrej strony. Stara"em
si# by' bardzo aktywny pod bramk! rywali i my$l#, %e nawet nie(le
mi to wychodzi"o. )a"uj# tylko jednej niewykorzystanej sytuacji,
z której mog"em trafi" pi"k! do siatki. Wydaje mi si#, %e z ka%dym
kolejnym meczem moja gra powinna wygl!da' jeszcze lepiej.
Mecz by" niesamowicie trudny, gdy% Sandecja postawi"a nam po-
przeczk# bardzo wysoko. Cieszymy si# jednak, %e uda"o si# nam
strzeli' gola. Janek Cios zachowa" si# pod bramk! Sandecji ni-
czym rasowy napastnik i w bardzo wa%nym momencie pos"a" pi"k#
do siatki.

– Najbardziej ciesz# si# z tego, %e zdobyli$my trzy
punkty. Wiadomo nie od dzi$, %e gry do dru%yny przychodzi nowy
trener, to i pojawiaj! si# nowe nadzieje. Dlatego mimo, %e przeciw-
nik by" niesamowicie mocny to wyszli$my na boiska z nastawie-
niem na gr# o zwyci#stwo. Nasza sytuacja w tabeli nie jest zbyt
ciekawa, tym bardziej, %e wszystkie dru%yny, które s! w tabeli
przed nami punktuj!, dlatego chc!c nie straci' do nich dystansu
punktowego bardzo chcieli$my wygra' z Sandecj! i uda"o si#. Od
pocz!tku grali$my swoj! pi"k#, ca"y czas realizowali$my za"o%enia
nakre$lone przez trenera. Raz wygl!da"o to lepiej, raz troszk# go-
rzej, ale najwa%niejsze jest to, %e cel za"o%ony przed meczem zos-
ta" osi!gni#ty. Nie ukrywam, %e na pocz!tku meczu bali$my si#
troch# %eby nie straci' bramki, gdy% zespó" z Nowego S!cza jest
na tyle do$wiadczon! dru%yn!, %e pó(niej ci#%ko by"oby nam ju%
odrobi' te straty. W drugiej po"owie graj!c z przewag! jednego za-
wodnika mieli$my ju% wi#cej z gry i uwa%am, %e zas"u%enie wygra-
li$my. (PIET)

Przed szatni" Sandecji

– Przyst#powali$my do meczu w roli faworyta, na
boisku nie by"o jednak tego wida', kto jakie miejsce zajmuje
w tabeli. Zespó" z Niecieczy ma bardzo dobr! dru%yn#, bardzo
dobrych zawodników i pokaza" w meczu z nami, %e naprawd#
sta' go jest na zdecydowanie wy%sze miejsce w tabeli ni% teraz
zajmuje. Mecz by" niesamowicie wyrównanym widowiskiem i wy-
daje mi si#, %e najbardziej sprawiedliwym rozstrzygni#ciem by"-
by remis. Nie chcia"bym ocenia' pracy s#dziego, gdy% ten kto by"
na meczu widzia" doskonale jak s#dziowa" arbiter. Czerwon!
kartka, któr! s#dzia ukara" naszego koleg# z dru%yny na pewno
mia"a jaki$ wp"yw na nasz! gr# w drugiej po"owie, trener musia"
przeorganizowa' troch# nasze ustawienie. Nie zra%amy si# jed-
nak t! pora%k! i na koniec rundy jesiennej chcemy by' w tabeli
jak najwy%ej.

: – Zdecydowanie wi#cej pracy mia"em w drugiej po-
"owie meczu, gdy zespó" z Niecieczy mocniej zaatakowa". Mia-
"em te% wtedy sporo szcz#$cia, gdy% kilka razy rywale trafili pi"-
k! prosto we mnie, nie mia"em wi#c wi#kszych problemów
z obron! tych strza"ów. Niesamowite jest natomiast to, w jakich
okoliczno$ciach stracili$my bramk#. Przyznam, %e nie mam po-
j#cia jak pi"ka zdo"a"a si# prze$lizgn!' mi#dzy mn! i s"upkiem do
bramki. Ca"y czas wydawa"o mi si#, %e dobrze trzyma"em „krótki
s"upek”, a mimo to pi"ka trafi"a do siatki. Trzeba przyzna', %e
w tej sytuacji niecieczanom dopisa"o szcz#$cie. R#ce mi wtedy
opad"y, gdy% przez ca"e 90 minut harowali$my jak wo"y, tymcza-
sem w doliczonym czasie gry tracimy tak! bramk#. Nie ukry-
wam, %e mia"em troch# pretensji do swoich kolegów graj!cych
w defensywie, gdy% nie mo%e by' tak, %e po wyrzucie pi"ki z autu
zawodnik dru%yny przeciwnej wychodzi na czyst! pozycj#.

(PIET) 

Rudolf Urban strzela na bramk! Termaliki. Blokuje go bohater meczu Jan Cios (nr 18). FOT PIOTR BAŁUT

"ukasz Szczoczarz (z lewej) mia# kilka okazji strzeleckich FOT PIOTR BAŁUT


