
WTOREK, 28 WRZE!NIA 2010 www.dziennikpolski24.plB8

Dziennik Tarnowski | Sport

P IŁK A  N OŻN A . Siódm!
kolejk" spotka# rozegra$y
w czasie weekendu zespo$y
bior!ce udzia$ w rozgrywkach
ma$opolskich lig trampkarzy
starszych i m$odszych.

W zmaganiach trampkarzy
starszych, w derbowym poje-
dynku tarnowska Unia prze-
gra!a z Okocimskim Brzesko.
Dla brzeszczan by!a to druga
kolejna wygrana, „Jaskó!ki”
przegra!y natomiast czwarty
z rz"du mecz, przy czym
w trzecim kolejnym meczu nie
zdo!a!y strzeli# bramki. Podob-
nie jak tarnowianom, nie po-
wiod!o si" równie$ pi!karzom
MOSiR Bochnia, którzy prze-
grywaj%c na wyje&dzie z Gar-
barni% Kraków doznali drugiej
z rz"du pora$ki. Zupe!nie od-
miennie potoczy!a si" rywali-
zacja w'ród trampkarzy m!od-
szych. Derbowy pojedynek Unii
Tarnów z Okocimskim Brzesko
zako(czy! si" wygran% gospo-
darzy, dla których by!o to
pierwsze zwyci"stwo w sezo-
nie. Boche(ski MOSiR pokona!
natomiast w Krakowie Gar-
barni", umacniaj%c si" tym sa-
mym w czo!ówce tabeli.

Trampkarze starsi
Wyniki: Unia Tarnów – Okocimski Brzesko
0-2, Garbarnia Kraków – MOSiR Bochnia 2-1,
Wis!a Kraków – Sandecja Nowy S"cz 2-2,

Hutnik Kraków – Krakus Nowa Huta 0-1. Mecz
Cracovia Kraków – Unia O#wi$cim rozegrany
zostanie dzisiaj. Spotkanie: Dunajec Nowy
S"cz – Poprad Muszyna zosta!o prze!o%one.
    1.  Sandecja                                       6            16 39-3
   2.  Wis!a                                               5             13 20-7
   3.  Krakus                                            6             12 9-7
   4.  MOSiR                                             6             12 9-8
   5.  Dunajec                                         5            10 15-11
   6.  Garbarnia                                     7            10 9-13
   7.  Poprad                                           4               7 12-15
   8.  Okocimski                                    6              6 6-22
   9.  Hutnik                                             7              5 9-11
 10.  Unia O.                                            5              3 5-11
  11.  Unia T.                                            6              3 4-19
 12.  Cracovia                                        5               1 6-16

Trampkarze młodsi
Wyniki: Unia Tarnów – Okocimski Brzesko
2-1, Garbarnia Kraków – MOSiR Bochnia 0-1,
Wis!a Kraków – Sandecja Nowy S"cz 1-2,
Hutnik Kraków – Krakus Nowa Huta 2-1.
Mecz Cracovia Kraków – Unia O#wi$cim ro-
zegrany zostanie dzisiaj. Spotkanie: Dunajec
Nowy S"cz – Poprad Muszyna zosta!o
prze!o%one.
    1.  Sandecja                                       6            18 21-1
   2.  Dunajec                                         5            15 22-1
   3.  MOSiR                                             6            14 14-4
   4.  Hutnik                                            5            10 10-6
   5.  Cracovia                                        5            10 10-11
   6.  Wis!a                                               6              8 16-11
   7.  Unia T.                                            6              5 3-11
   8.  Krakus                                            6              4 3-7
   9.  Okocimski                                    6              4 9-15
 10.  Garbarnia                                     7              4 5-11
  11.  Unia O.                                            5               2 4-18
 12.  Poprad                                           5               1 1-22

(STM)

P IŁK A  N OŻN A .  Gra$a IV liga

BKS Bochnia – Mogilany
(2-0)
Marcin Le!niak, szkolenio-
wiec BKS: - Chc%c nie traci#
kontaktu ze 'rodkiem tabeli,
mecz z Mogilanami musieli'-
my wygra#, tym bardziej, $e
grali'my z zespo!em, który
w tej rundzie nie zdoby! pun-
ktu na wyje&dzie. Cel, jaki
zak!adali'my zosta! zrealizo-
wany, cho# to zwyci"stwo nie
przysz!o nam !atwo i musie-
li'my si" nie&le napracowa#.
Pocz%tek spotkania w naszym
wykonaniu by! niemrawy.
Ustawione defensywnie Mogi-
lany nie pozwala!y nam na
doj'cie do sytuacji bramko-
wych. Mo$e mieli'my przewa-
g" w posiadaniu pi!ki, ale nic
z tego nie wynika!o. Strzelona
bramka na 1-0 u!atwi!a nam
troch" zadanie, bo go'cie za-
atakowali aby doprowadzi# do
wyrównania. W przodzie ju$
nie by!o tak 'cis!ego krycia,
poza tym mogli'my gra# spo-
kojniej, przede wszystkim za-
bezpieczaj%c w!asn% bramk".
Szczególnie by!o to widoczne
w drugiej cz"'ci, gdy Mogila-
ny zaatakowa!y wi"ksz% ilo'-
ci% zawodników nara$aj%c si"
na nasze kontry. Po jednej
z nich podwy$szyli'my wynik
na 2-0. (STM)

Dunajec Zakliczyn – IKS
REM-TD Olkusz (2-1)
Wac"aw Maciosek, graj%cy
trener Dunajca: - Spotkali'my
si" z dru$yn% z czo!ówki i nie
ukrywam, $e obawia!em si"
tego spotkania. W pierwszej
po!owie moje obawy niestety
si" potwierdzi!y, zagrali'my
bowiem s!abiej, stracili'my
bramk" i musieli'my goni#
wynik. Na szcz"'cie zaraz po
przerwie strzelili'my wyrów-
nuj%cego gola. Po doprowa-
dzeniu do remisu poszli'my

„za ciosem”, zdobyli'my
drug% bramk" i w ko(cowych
minutach kontrolowali'my
ju$ przebieg wydarze( na bo-
isku. Jestem bardzo zadowo-
lony z tego zwyci"stwa, które
pozwoli!o nam na zbli$enie
si" do 'rodka tabeli. Komplet
punktów w tym meczu po-
zwoli! nam równocze'nie na
nabranie oddechu przed cze-
kaj%cymi nas teraz meczami
wyjazdowymi, a zw!aszcza
przed pojedynkiem z Mogila-
nami, w którym nie mo$emy
pozwoli# sobie na pora$k".

(STM)

Lubań Maniowy – Wolania
Wola Rzędzińska (2-1)
Roman Ciocho#, szkolenio-
wiec Wolanii: - Z takim prze-
ciwnikiem jak Luba(, nie
mo$na gra# z tak nisk% sku-
teczno'ci%, jak zaprezentowa-
li'my w tym spotkaniu. Gdy-
by'my wykorzystali cho# 50
procent stworzonych przez
siebie okazji, to mecz ten za-
ko(czy!by si" nasz% wygran%.
Ju$ w pierwszych dwóch
kwadransach mieli'my cztery
„setki”, niestety, $adnej z nich
nie potrafili'my wykorzysta#.
Tymczasem gospodarze w 36
min oddali pierwszy strza! na
nasz% bramk" i obj"li prowa-
dzenie. Wiedzieli'my przed
meczem, $e Luba( jest u sie-
bie bardzo gro&ny i $eby my'-
le# o korzystnym wyniku mu-
simy zagra# skutecznie i po-
pe!ni# jak najmniej b!"dów.
Niestety, obie bramki straci-
li'my w!a'nie po w!asnych
b!"dach; przeciwnik bezlito'-
nie je wykorzysta! i wygra!
mecz. W przekroju ca!ego
spotkania by!y w naszym wy-
konaniu momenty dobrej gry,
by!y te$ bardzo dobre frag-
menty, jak cho#by akcja po
której strzelili'my bramk",
by!o to jednak za ma!o, $eby
wygra# z Lubaniem. (STM)

Derby na remis

Troch! oddechu 
dla Dunajca

P IŁK A  N OŻN A .  W czasie
weekendu, zespo$y wyst"puj!ce
w tarnowskiej klasie okr"gowej
rozegra$y ósm! kolejk" spotka#.
O ocen" uzyskanych w niej re-
zultatów poprosili%my trenera
lidera Jadowniczanki Jadowni-
ki, Roberta Sakowicza.

- Kilka wyników uzyskanych
w tej kolejce by!o dla mnie za-
skoczeniem. Na pewno nie-
spodziank% by!a wysoka wy-
grana Unii Les-Drób Niedomi-
ce z Tarnovi%. Tarnovia jest
bowiem solidnym zespo!em,
graj%cym tward% pi!k". Jest to
przy tym jedyna dot%d
dru$yna, która zdo!a!a nas po-
kona#. Zespó! z Niedomic na
pocz%tku sprawia! wra$enie
mocnego, potem gra! ju$
s!abiej. W ko(cu chyba jednak
zaskoczy!, a w odniesieniu
zwyci"stwa na pewno po-
mog!a mu determinacja, jak
i fakt, $e tarnowianie prak-
tycznie ca!y mecz grali w dzie-
si"ciu. Zaskoczy! mnie rów-
nie$ remis D%brovii
z Rad!ovi%. D%brovia po bar-
dzo udanym pocz%tku zacz"!a
traci# punkty, nie wiem z cze-
go to wynika. Rad!ovia jest
wprawdzie do'# gro&na na
wyjazdach i nieraz pokaza!a
ju$, $e jest w stanie odebra#
punkty najlepszym, sta-
wia!em jednak na zwyci"stwo
gospodarzy. Niespodziank"
stanowi!y dla mnie tak$e roz-
miary wyjazdowego zwyci"-
stwa Ci"$kowianki Ci"$kowice
w Pogórskiej Woli. W spotka-
niu tym liczy!em na wygran%
Ci"$kowianki, która jest solid-
nym, dobrze u!o$onym ze-
spo!em, graj%cym dobrze
w obronie, nie spodziewa!em
si" jednak, $e dru$yn" t" sta#
b"dzie na strzelenie 6 bramek.
Wida# zawodnicy z Ci"$kowic
nauczyli si" jednak ju$ gra#
na wyjazdach. Bez niespo-
dzianki obesz!o si" w meczu
Wis!y Szczucin z Drwink%
Drwinia. Wydawa!o si", $e so-
lidnie wzmocnieni przed sezo-
nem go'cie mog% postara# si"
o wygran%, Wis!a udowodni!a

jednak, $e z!apa!a ju$ w!a'ci-
wy rytm gry i jest dla mnie
kandydatem do miejsca
w czo!owej trójce. Inny kandy-
dat do awansu, Rylovia Rylo-
wa do'# szcz"'liwie zwyci"$y!
w Zbylitowskiej Górze. Rylo-
via ma w tym sezonie silny
„przód”, defensywa nie jest
jednak jej najmocniejsz%
stron%. W meczu tym by!a
jednak faworytem i zdoby!a
komplet punktów. Trudno mó-
wi# o zaskoczeniu równie$
w przypadku wysokiej wygra-
nej mocnej Zorzy Zaczanie ze
s!abym Piastem )apanów. Po-
wiem nawet wi"cej, przed me-
czem spodziewa!em si", $e ze-
spó! z Zaczarnia odniesie
w tym spotkaniu wysokie
zwyci"stwo. Niespodzianki nie
by!o równie$ w meczu Pagenu
Gnojnik z Wis!% Grobla. Pa-
gen, podobnie jak zespó!
z )apanowa, gra w tej rundzie
bardzo s!abo. Maj%ca w sk!ad-
zie kilku do'wiadczonych za-
wodników Wis!a mia!a by#
jednym z wiod%cych zespo!ów.
Na razie ciu!a wprawdzie
punkty, ale jej zwyci"stwo
w Gnojniku by!o absolutnie
przewidywalne. Je$eli chodzi
o nasz mecz z Iskr% )"ki, by-
li'my w nim zdecydowanym
faworytem i na boisku by!o to
wyra&nie widoczne. Musz"
jednak powiedzie#, $e Iskra to
zespó! dysponuj%cymi bardzo
dobrymi warunkami fizyczny-
mi i przy sta!ych fragmentach
gry go'cie byli gro&ni.
W pierwszej po!owie ani razu
nam wprawdzie nie zagrozili,
ale na pocz%tku drugiej cz"'ci
spotkania mogli nas solidnie
skarci#. Szybko z!apali'my
jednak w!a'ciwy rytm i wy-
grali'my wysoko. Grali'my
przy tym du$o pi!k%, a bramki
pad!y nie po jakich' przypad-
kowych akcjach, ale po wy-
pracowanych sytuacjach. Cie-
szy mnie fakt, $e zagrali'my
du$o lepiej ni$ tydzie( temu
z Ci"$kowiank%. Fakt ten na-
straja mnie optymistycznie
przed czekaj%cymi nas jesz-
cze ci"$kimi meczami. (STM)

Trenerskim okiem

Robert Sakowicz

NAJSKUTECZNIEJSI

STRZELCY

V liga. 9 - Olszewski (Helena
Nowy S%cz), Smó!ka (Terma-
lica Bruk-Bet II Nieciecza), 8 -
Macia' (Kotelnica-Watra
Bia!ka Tatrza(ska), 7 - Mar-
tu' (Tuchovia Tuchów), 6 -
Ciasto( (Grybovia Grybów),
Giera!t (Tuchovia Tu-
chów), T. Su!kowski (Tym-
bark), W. Tokarczyk (Barci-
czanka Barcice), 5 - Bernady
(Orze! D"bno), Fry' (Olimpia
Wojnicz), Stec (Tuchovia Tu-
chów), Ulas (Olimpia Woj-
nicz), 4 - Czaja (Tymbark), G.
Nowak ()oso' )ososina Dol-
na), Pytel (Nowa Jastrz%bka),
K. Tokarczyk (Barciczanka
Barcice),  3 – D. Augustyn
(Olimpia Pisarzowa), Bar-
wacz (Olimpia Wojnicz),
Czy$ (Tuchovia Tuchów), M.
Dudek (Olimpia Pisarzowa),
Fija! (Termalica Bruk-Bet II
Nieciecza), Kafel (Tuchovia
Tuchów), Kuku' (Nowa
Jastrz%bka), Nagórza(ski
(Polan *abno), Remiasz (Ko-
telnica-Watra Bia!ka Tat-
rza(ska),  2 – R. Augustyn
(Olimpia Pisarzowa), Cygnar
(Termalica Bruk-Bet II Nie-
ciecza), Darowski ()oso'
)ososina Dolna), Filip (Skal-
nik/Bogda(ski Kamionka
Wielka), Gruca (Grybovia
Grybów), A. Gurgul (Orze!
D"bno), Handzel (Kotelnica-
Watra Bia!ka Tatrza(ska),
Janasik (Kotelnica-Watra
Bia!ka Tatrza(ska), Kami(-
ski (Olimpia Pisarzowa),
Krawczyk (Olimpia Pisarzo-
wa), M. Krok ()oso' )ososina
Dolna), )agosz (Helena
Nowy S%cz), )azarz (Orze!
D"bno), Maciaszek (Helena
Nowy S%cz), Nwachukwu
(Piast Czchów), D. Obrzut
(Grybovia Grybów), Olbrycht
(Barciczanka Barcice), A. Ra-
bia(ski (Kotelnica-Watra
Bia!ka Tatrza(ska), Szym-
czyk (Skalnik/Bogda(ski Ka-
mionka Wielka), D. Tokar-
czyk (Barciczanka Barcice),
Ustjanowski (Tuchovia Tu-
chów), Wa!aszek (Termalica
Bruk-Bet II Nieciecza), Wo&-
niak (Termalica Bruk-Bet II
Nieciecza).

Klasa okręgowa. 9 - Ko-
menda (Drwinka Drwinia), 8 -
Piskorz (Drwinka Drwinia), 7
- Dzie(ski (Jadowniczanka
Jadowniki), Kotarba (Jadow-
niczanka Jadowniki), Stach
(Zorza Zaczarnie), 6 - J. Cie-
'la (Wis!a Grobla), 5 - Asseh
(Rylovia Rylowa), Ba!ut
(Ci"$kowianka Ci"$kowice),
W. Kubo( (Rylovia Rylowa),
A. Nowak (D%brovia D%bro-
wa Tarnowska), 4 - Augusty(-
ski (Rylovia Rylowa), Kapel
(Wis!a Szczucin), Kozio! (Zo-
rza Zaczarnie), Misa (Wis!a
Grobla), Motylski (Rylovia
Rylowa), Palej (Dunajec Zby-
litowska Góra), S. Rydz (Ja-
downiczanka Jadowniki), Ta-
bor (Wis!a Szczucin), Urban
(Wis!a Szczucin), Wojcieszek
(Unia Les-Drób Niedomice),
Wójcik (Iskra )"ki), Zegar
(Zorza Zaczarnie), Zió!kow-
ski (Drwinka Drwinia), 3 – K.
Blecharski (Dunajec Zbyli-
towska Góra), Boruch (Tar-
novia Tarnów), Gejza (Ja-
downiczanka Jadowniki),
P. Kijak (Rad!ovia
Rad!ów), R. Kijak (Rad!ovia
Rad!ów), M"dala (D%brovia
D%browa Tarnowska),
Si%ka!a (Tarnovia Tarnów),
Smole( (Rad!ovia Rad!ów),
Marek Szczepanik (Ci"$ko-
wianka Ci"$kowice), Trybu!a
(Piast )apanów), Zahora
(Unia Les-Drób Niedomice), 2
– Biernacik (Drwinka Drwi-
nia), J. Cnota (Rad!ovia
Rad!ów), Goryczko (Wis!a
Grobla), Harabasz (Drwinka
Drwinia), I$yk (Dunajec Zby-
litowska Góra), R. Kapustka
(Zorza Zaczarnie), Krakow-
ski (Dunajec Zbylitowska
Góra), M. Kubo( (Rylovia Ry-
lowa), Kuta (Rad!ovia
Rad!ów), Lechowicz (Wis!a
Szczucin), P. Rojkowicz (Ja-
downiczanka Jadowniki),
Skrzy(ski (Rylovia Rylowa),
Maciej Szczepanik (Ci"$ko-
wianka Ci"$kowice), +liwa
(Piast )apanów), +wi%tek
(Dunajec Zbylitowska Góra),
+wi%tko (Piast )apanów), M.
Truchan (Ci"$kowianka
Ci"$kowice), G. Urba' (Iskra
)"ki), Wardza!a (Pogoria Po-
górska Wola), Witkowski
(Tarnovia Tarnów).

(STM)

Miros"aw Hajdo, trener Ter-
maliki Bruk-Betu: - Nie ukry-
wam, $e przed pierwszoligo-
wym debiutem mia!em tre-
m", ale to chyba normalne,
zwa$ywszy na to, $e przypad!
on na mecz z klasow%
dru$yn%, jak% niew%tpliwie
jest Sandecja. Zespó! ten nie-
przypadkowo zajmuje miejs-
ce w czo!ówce tabeli, mimo to
nie przestraszyli'my si" ry-
wali. Nastawi!em zespó! na
aktywn% i agresywn% gr" od
pocz%tku spotkania. Dzi"ki
takiej postawie cz"sto uda-
wa!o si" nam przechwytywa#
pi!k" w strefie 'rodkowej bo-
iska i gro&nie atakowa#.
W pierwszej po!owie nie
uda!o si" nam wprawdzie
zdoby# gola, ale zawodnicy
bardzo dobrze realizowali
plan taktyczny. Po przerwie
gdy grali'my z przewag% jed-
nego zawodnika by!o jeszcze
lepiej, kilkakrotnie byli'my
bardzo bliscy zdobycia gola,
nale$y jednak podkre'li#, $e
znakomicie dysponowany by!
bramkarz Sandecji, który mo-

mentami broni! jak w transie.
W ko(cu jednak dopi"li'my
swego i w przed!u$onym cza-
sie gry Jan Cios, zachowuj%c
sporo zimnej krwi pod
bramk% rywali, skierowa!
pi!k" do siatki. W tygodniu
poprzedzaj%cym mecz z San-
decj% popracowali'my deli-
katnie nad si!%, trenuj%c na
si!owni. Ponadto dokona!em
w sk!adzie kilku zmian, które
wysz!y dru$ynie na dobre.
Jedn% z nich by!o wprowa-
dzenie do gry w drugiej
po!owie napastnika Paw!a
Smó!ki, który po raz pierwszy
w tym sezonie otrzyma! szan-
s" gry i mimo, $e gra! tylko
pó! godziny spisa! si" zu-
pe!nie dobrze. Wierz", $e
w kolejnych meczach zagra
jeszcze lepiej i zacznie strze-
la# bramki. Przygotowuj%c si"
do meczu z Sandecj% sporo
uwagi po'wi"cili'my tak$e
grze w defensywie, dok!adne-
mu kryciu rywali przy
sta!ych fragmentach gry i te
elementy nasi zawodnicy
w czasie meczu wykonywali

bezb!"dnie. Wywalczenie
trzech punktów przysz!o nam
naprawd" bardzo ci"$ko,
zwyci"stwo z Sandecj% po-
winno by# jednak dla zawod-
ników dobrym bod&cem

przed kolejnymi bardzo trud-
nymi spotkaniami, w których
nadal musimy szuka# punk-
tów, by opu'ci# dolne rejony
tabeli. (PIET)

tarnow@dziennik.krakow.pl

Trener wierzy w Smó"k!
PI!KA NO"NA. Termalica Bruk-Bet Nieciecza - Sandecja Nowy S!cz (1-0)


