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Zwycięstwem47:43wmeczuwyjazdowym z Betardem Spartą
Wrocławzakończyłczęśćzasadniczą tegorocznego sezonu
w Enea Ekstralidze zespół Azotów Tauronu. Tarnowianom
w wygraniu spotkania nie
przeszkodził nawet fakt, że wystąpili w osłabionym składzie,
bezLeonaMadsena,któryostatnio znajdując się w wysokiej formie, w meczu ze Stelmetem
Falubazem Zielona Góra zdobył
komplet punktów.
Niewiele brakło, by w składzie „Jaskółek” zabrakło także
Martina Vaculika, który dzień
wcześniej startował w Cardiff,
w turnieju indywidualnych mistrzostw świata Grand Prix
Wielkiej Brytanii i do Wrocławia przybył z wieloma przygodami. – Zgodnie z planem o siódmej rano miałem wylecieć z Londynu, niestety wszystko się pogmatwało po tym, jak obsługa
hotelu nie obudziła mnie w niedzielę rano, mimo że po przyjeździe na nocleg o to prosiłem.
Pech chciał, że nie zadzwonił
także budzik w moim telefonie
– opowiada Martin Vaculik.
– Z konieczności musiałem więc
zmienić plany i z Londynu
do Poznania wyleciałem dopiero o 13.30. Na szczęście moja
menedżerka wynajęła już awionetkę, którą z Poznania mogłem
potem polecieć do Wrocławia.
Czas jednak bardzo szybko uciekał i przyznam się, że trochę bałem się, że mogę nie zdążyc

FOT. SEBASTIAN MACIEJKO

ŻUŻEL. Martin Vaculik dotarł na mecz w ostatniej chwili i pomógł w wygranej

Martin Vaculik (w żółtym kasku) dotarł do Wrocławia z przygodami

na zawody. We Wrocławiu wylądowałem dopiero o godzinie
16.50, czyli dziesięć minut
przed planowanym rozpoczęciem meczu. Na Stadion Olimpijski, gdzie rozgrywany był
mecz, zdążyłem dotrzeć na czas
tylkodziękipomocywujkaMaćkaJanowskiego,któryprzywiózł
mnie z lotniska. Na szczęście
wszystko się udało, ale przygoda była niesamowita – przyznał
z uśmiechem na twarzy po wygranym mecz z Betardem Spartą Wrocław słowacki żużlowiec.

Vaculik, mimo wielu przygód
jakie przeżył w drodze na mecz
we Wrocławiu, w pojedynku
z Betardem Spartą spisał się
znakomicie i obok kapitana drużyny Grega Hancocka był najskuteczniejszym zawodnikiem
„Jaskółek”.
W zespole tarnowskim kolejny dobry występ zaliczył junior
Jakub Jamróg, który zdobył 6
punktówibonus.Pozwycięstwie
w 1. wyścigu, w dalszej części
zawodówtarnowianintoczyłwyrównane pojedynki z juniorami

z Wrocławia i co ważniejsze, był
od nich lepszy.
Z dobrej strony zaprezentował się także drugi młodzieżowiec „Jaskółek” Maciej Janowski, który jest wychowankiem
wrocławskiegoklubuidoskonaleznatentor.–Cieszęsię,żeznów
mogłem startować na wrocławskim torze, na którym bardzo lubięjeździć.Siedempunktówjakie
zdobyłem to całkiem dobry wynik, gdyż zespół Betardu Sparty
na swoim torze zawsze jest bardzo mocny. Poza tym wrocławski tor jest specyficzny, gdyż
po przegranym starcie trudno
jest cokolwiek zrobić na dystansie – przyznał Maciej Janowski.
Tarnowianiewygrywającwe
Wrocławiu nie tylko zapewnili
sobie pierwsze miejsce w tabeli
poczęścizasadniczejrozgrywek
Enea Ekstraligi, ale potwierdzili także, że są w bardzo dobrej
dyspozycjiiwfazieplay-offbędą
głównym faworytem do zdobyciatytułumistrzaPolski. W półfinale play-off zespół z Tarnowa
zmierzy się z bardzo mocną
drużyną Unikaksu Toruń,
z którą w części zasadniczej
dwukrotnie wygrał, 47:43 w Toruniu i 50:40 w Tarnowie.
W niedzielę na torze w słowackiej Żarnovicy w 49. edycji
turnieju o Zlatą Prilbę startował zawodnik Azotów Tauronu
Jan Holub. Spisał się jednak
bardzo słabo i zakończył rywalizację na dalekim 18. miejscu.
PIOTR PIETRAS

I LIGA PIŁKARSKA. Pomocnik Termaliki Bruk-Betu
Nieciecza Jakub Biskup niedzielny mecz „Słoników” z Miedzią
Legnica, przegrany przez jego
drużynę 1:2, oglądał z trybun.
Wszystko przez poważny uraz
kolana, który wyeliminował go
z gry do końca rundy jesiennej.

Przypomnijmy, że Jakub Biskup
kontuzji kolana doznał w środowym meczu wyjazdowym
z Polonią Bytom. – Pobiegłem
wtedy sprintem, chciałem zrobić zwód i złamać akcję do środka, całym ciężarem ciała poszedłem na lewą stronę i nagle
poczułem ogromny ból w prawym kolanie – przypomniał pomocnik Termaliki Bruk-Betu.
W efekcie Biskup doznał zerwania więzadeł krzyżowych
przednich w prawym kolanie
i w rundzie jesiennej nie pojawi
się już na boisku. W środę wieczór w Łodzi czeka go zabieg
operacyjny, który przeprowadzi
doktor Marcin Domżalski. Później pomocnika czeka długa
i żmudna rehabilitacja w Krakowie,poktórejpiłkarzzNiecieczy
ma nadzieję w styczniu przyszłego roku wrócić do treningów.
– Mam nadzieję, że leczenie i rehabilitacja przebiegnie zgodnie
z planem i kolano szybko się zagoi.Bardzochciałbympomóckolegom z drużyny w rundzie
wiosenej i wierzę, że będę mógł
wtedy już zagrać – z nadzieją
w głosie przyznał Jakub Biskup,
który 10 lat temu miał już operowaneprawekolano.– Więzadłateraz niewytrzymały,byłyjuż
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Teraz kolej na torunian

Biskup na boisko wróci
najwcześniej w styczniu

JakubBiskup,TermalicaBruk-Bet

tak słabe, że nastąpiło ich przerwanie. Trzeba zrobić ich rekonstrukcję, która zostanie wykonana dwoma metodami; będzie
to bowiem przeszczep naturalny połączony z założeniem
implantu. Zdecydowałem się
na leczenie u doktora Marcina
Domżalskiego w Łodzi, głównie
dlatego, że poleciło mi jego osobę
wielupiłkarzy,którychwprzeszłości operował – zwierzył się pomocnik „Słoników”.
W poprzednim sezonie Biskupa także nie opuszczał
pech. Najpierw w końcówce
rundy jesiennej zaliczył dłuższą przerwę w treningach
z powodu urazu mięśni brzucha, natomiast na wiosnę pauzował po tym jak złamał rękę.
– Mam nadzieję, że wyczerpałem już limit pecha – stwierdził Jakub Biskup.
PIOTR PIETRAS

PIŁKA NOŻNA. W miniony
weekend rozpoczęły się rozgrywki pierwszej ligi kobiet.

Zespół Starówki Nowy Sącz
przegrał po zaciętej walce
z Rolnikiem Głogówek 2:3 (1:2).
Obie bramki dla zespołu z Nowego Sącza zdobyła Maslejova.
Pierwszym liderem rozgrywek
została ekipa Czarnych
Gorzyce, która pokonała Podgórze Kraków 8:0.
Piłkarki nożne Naprzodu
Sobolów pokonały w pierwszej
rundzie Pucharu Polski drugi
zespół Starówki Nowy Sącz 5:1,
Victoria Gaj wygrała z Zielonką Wrząsowice 5:1, Andrusy
Lipnik pokonały Szreniawę
Nowy Wiśnicz 8:2, natomiast
AZS UJ Kraków II rozgromił
Hejnał Krzyszkowice 12:0.
W drugiej rundzie Naprzód
Sobolów podejmować będzie
AZS UJ Kraków, natomiast
pierwszy zespół Starówki Nowy Sącz zagra na wyjeździe
z zespołem Victorii Gaj. Mecze
te odbędą się 5 września.
(PAN)

II LIGA PIŁKARSKA. 31-letni
pomocnikŁukaszKaziki19-letninapastnikFabianFałowskimieliznaczącyudziałwsobotnim
zwycięstwieUniiTarnówwKrakowiezGarbarnią4:1wmeczu
4.kolejkigrupywschodniejIIligi.

Pierwszy miał współudział
m.in. przy bramce na 1:1, a drugi zdobył dwa pozostałe gole.
– W klubie od dłuższego czasu
są problemy finansowo–organizacyjne. Nie dostają Panowie
stypendiów, nie mają środków
na dojazdy na treningi. W ubiegłym tygodniu drużyna przerwała na pewien czas zajęcia,
groziła nawet nieprzyjechaniem na mecz do Krakowa.
A jednak udało się Unii wygrać
z Garbarnią, i to wysoko...
Kazik: – Sytuacja w klubie
nie wygląda najlepiej, ale nie
patrzymy na to, robimy swoje.
Mamy podpisane kontrakty
z klubem i chcemy je realizować jak należy.
Fałowski: – Mimo że w klubie są problemy, na boisku dajemy z siebie wszystko.

– Przed kilkoma dniami drużyna wystosowała list otwarty,
sygnalizujący problemy klubu. Co było jego celem?
Kazik: – Chcieliśmy zwrócić uwagę na sytuację, w jakiej
się znajdujemy – od trzynastu
miesięcy nie dostajemy stypendiów – bo temat chwilowo
ucichł w mediach. Nie mamy
pretensji do miasta, bo stara
się nam pomagać. Zakończone zostały prace w budynku
gospodarczym. Nie ukrywamy
jednak, że oczekujemy trochę
więcej. Mam nadzieję, że otrzymamy pomoc.
Fałowski: – Będziemy dalej
grać. Liczymy, że sytuacja się
poprawi.
–WczwartymmeczuUniaodniosłatrzeciezwycięstwo.To
jaknabeniaminkabardzodobry
wynik.Sobotniespotkanie Unia
zaczęłaodutratygola.Szybko
jednaksiępodniosła.
Kazik: – Bramkę straciliśmy w kontrowersyjnych okolicznościach. Protestowaliśmy,
bo zawodnik przeciwnej drużyny symulował faul naszego
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Przegrały W klubie są problemy, ale na boisku dajemy z siebie wszystko

Piłkarze Unii w meczu z Garbarnią Kraków zacięcie walczyli o punkty

obrońcy, a sędzia dał się na to
nabrać i podyktował rzut karny. Szybko jednak doprowadziliśmy do stanu 2:1. Potem realizowaliśmy naszą taktykę,
grając z kontry.
Fałowski: – Myślę, że
przed meczem remis wzięlibyśmy w ciemno, ale na boisku

okazało się, że byliśmy lepsi.
Na wyjazdach jako beniaminek musimy być nastawieni
defensywnie i grać kontry.
W meczu z Garbarnią udało
się nam ją skontrować.
– Co zdecydowało o tak wysokim zwycięstwie Unii na boisku Wawelu?

Kazik: – Prowadząc 2:1, staraliśmy się wybijać przeciwnika z rytmu. Im dłużej trwała
druga połowa, im bliżej było
końca meczu, tym bardziej
Garbarnia się odkrywała. Czekaliśmy aż się zupełnie odkryje i zadaliśmy jej dwa ciosy.
Garbarnia nie miała pomysłu
na rozbicie naszej defensywy.
Fałowski: – Bardzo ważne
było, że szybko wyrównaliśmy.
Barcelona też szybko strzeliła wyrównującego gola Realowi Madryt (w miniony czwartek, w pierwszym meczu o Superpuchar Hiszpanii – przyp.
J.F.) i wygrała. Taki gol zawsze dodaje wiatru w plecy.
Nam też go dał.
– Są Panowie zadowoleni ze
swojej gry?
Kazik: – Przyjechaliśmy
do Krakowa po minimum remis i cel zrealizowaliśmy.
Fałowski: – Cieszę się, że
się odblokowałem, strzeliłem
swoje pierwsze bramki w tym
sezonie. Najważniejsze jednak,
że wygraliśmy.
Rozmawiał JERZY FILIPIUK

