
11B

SportKronikaMa!opolska
!RODA–CZWARTEK, 31 PA!DZIERNIKA–1 LISTOPADA 2012

SPORTWREGIONIE WI"CEJ SPORTU: WWW.DZIENNIKPOLSKI24.PL/SPORT

Posobotniejporażce„Jaskółek”
z Motorem Lublin (1:4) bardzo
gorąca atmosfera panujew ze-
spole piłkarskimUniiTarnów.
–DomeczuzMotoremczęść

zawodnikówpodeszłamałood-
powiedzialnie. Po środowym
pojedynku w Niepołomicach
w czwartek zrobiłem lekki tre-
ning, mając na uwadze, że za-
wodnicypowinniniecoodpocząć
i zregenerowaćsiłyprzedsobot-
nimspotkaniemzlublinianami.
Niewszyscyzawodnicypodeszli
jednak do tego poważnie
iwczwartekdopóźnychgodzin
wieczornych grali w rozgryw-
kach futsalowych, co na pewno
niewpłynęłopozytywnienaich
dyspozycję. Niemożliwe jest bo-
wiemodpowiednieprzygotowa-
niesiędomeczu,wsytuacjigdy
zawodnicy w dzień pracują,
po pracy uczestnicząw trenin-
gu, natomiast wieczór w futsal
– stwierdził trener Unii To-
maszKijowski.
Trenerzawszebyłprzeciwny

uczestniczeniu swoich zawod-
ników w rozgrywkach futsalo-

wych, tymczasem prezes
PROREM-u, firmy,wktórejpra-
cujądwajzawodnicyUniiRoger
Radliński i Kamil Pawlak, wy-
stosowałpismodoklubuzproś-
bąowyrażeniezgodynaudział
wspomnianej dwójki w roz-
grywkach fustalu, w swoim ze-

spole.–Rzeczywiście,prezesAn-
drzejWiśniewski rozmawiałze
mnąwtej sprawie iwyjątkowo
zgodziłem się na występy
Radlińskiego i Pawlaka w ha-
li, nie przypuszczałem jednak,
żeprzedważnymmeczemzMo-
toremzachowająsię taknieroz-

sądnie i zamiastwypoczywać,
do nocy będą grali w rozgryw-
kachfutsalowych–przyznałKi-
jowski.
RogerRadliński jest zdania,

żegrawhaliniewpłynęłanaje-
go dyspozycję podczas meczu
z Motorem. – Trener po me-
czu nie miał do mojej gry żad-
nychuwag.Prawdajesttaka,że
terazszukasięprzyczynnaszej
porażki.Wieluzawodnikówtak-
że gra w innych drużynach
futsalowych,arobimytoprzede
wszystkimdlatego,żemamyzte-
go jakieś drobne pieniądze. Je-
stemprzekonany,żegdybyklub
wypłacałnamstypendianabie-
żąco, sytuacja w drużynie wy-
glądałabyzupełnieinaczej.Tym-
czasem przed meczem z Moto-
rem znów mieliśmy obiecaną
wypłatę jednegozzaległychsty-
pendiówiniestetyporazkolejny
skończyło się tylko na obietni-
cach, gdyż do dzisiaj nie otrzy-
maliśmy żadnych pieniędzy
– podkreślił doświadczony po-
mocnik „Jaskółek”.
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Szukaj!kasyw futsalu
IILIGAPI!KARSKA.TrenerKijowski nie chce, by zawodnicy grali w piłkęwhali

Pawlusi"ski powróci#
do wysokiej dyspozycji

MeczTermalikiBruk-BetuzKo-
lejarzemStróże,wygranyprzez
niecieczan4:2,byłdlaDariusza
Pawlusińskegopierwszymwy-
stępem w pełnym wymiarze
czasowym po powrocie na boi-
skopokontuzji barku.
Wcześniej35-letnipomocnik

„Słoników” zagrał 30 minut
w wyjazdowym pojedynku
w Łęcznej oraz nieco ponad
kwadranswspotkaniunawłas-
nymboiskuzCracovią.Jużpod-
czas tegoostatniegomeczuwi-
dać było, że Pawlusiński czuje
się dobrze i wraca dowysokiej
formy. W pełni potwierdził to
podczas starcia z Kolejarzem,
w którym był jednym z najlep-
szych graczy na boisku. – Cały
zespół rozegrał bardzo dobre
spotkanie, dlategoodnieśliśmy
w pełni zasłużone zwycięstwo.
Cieszymy się, że nasza gra po-
dobałasiękibicom.Jużwkilku
poprzednichmeczachzespółspi-
sywał się znakomicie. Nawet
w przegranym spotkaniu
wŁęcznejzagraliśmybardzodo-
brze i nie zasłużyliśmy w nim
na porażkę – przypomniał po-
mocnikTermalikiBruk-Betu.
Z Kolejarzem Pawlusiński

zagrał już pełne 90 minut i był
wiodącymzawodnikiemwofen-
sywie„Słoników”.–Zawszebar-
dzo lubiłemgraćdoprzodu,wy-
pracowywać sytuacje bramko-
wekolegom i samstrzelaćgole.
Zawsze słabiej spisywałem się
wgrzedefensywnej, jednakma-
jączasobą,naswojejstroniebo-
iska, tak dobrego obrońcę jak
Karol Piątek, z większym spo-
kojem mogę angażować się
wgręofensywną–podkreśliłpo-
pularny „Plastik”.

Gdy pod koniec września,
wmeczu ligowym zArkąGdy-
nia, Pawlusiński doznał poważ-
nej kontuzji barku, po pierw-
szychdiagnozachlekarskichwy-
dawało się, że może nie zagrać
nawetdokońcarundyjesiennej.
–Naszczęściekontuzjanieoka-
załasię takgroźna,najakąwy-
glądała. Sam byłem zaskoczo-
ny, że tak szybko wróciłem
dogry.Wgłowiecałyczaspozo-
stał jednak jej ślad, choćwcza-
siegrystaramsięo tymniemy-
śleć–przyznałPawlusiński, do-
dając:–Leczeniekontuzjowane-
gobarkumapotrwaćdosześciu
tygodniu, na razie jestem więc
wtrakcierehabilitacji.Całyczas
biorę zabiegi u fizjoterapeuty
CracoviiPiotraSochy,doktóre-
go mam duże zaufanie jeszcze
zczasów,gdygrałemwkrakow-
skimklubie.
Niecieczanczekająterazdwa

bardzo trudnemeczewyjazdo-
we – z Zawiszą Bydgoszcz
i OlimpiąGrudziądz. –Wierzę,
żezagramywtychspotkaniach
równiedobrze jak zKolejarzem
iwzbogacimy swoje konto o ko-
lejnepunkty.Czekanas jednak
bardzo trudnezadanie–powie-
działPawlusiński.

I LIGAPI!KARSKA. Znako-
mitywyst"pwniedzielnymme-
czuzKolejarzemStró#ezanoto-
wa$zawodnikTermalikiBruk-Be-
tuDariuszPawlusi%ski.Do&wiad-
czonypomocnik„S$oników”
dwukrotniewpisa$si"nalist"
strzelców,przyjednejzbramek
mia$tak#easyst".
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DariuszPawlusi%ski (Termalica)
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Integracja recept! na sukces?

– Wysłuchaliśmy uwag piłka-
rzy, staraliśmy się zmobilizo-
wać ich napozostałe do końca
rozgrywek trzy mecze – zdra-
dzaAndrzejDanek. –Nie kry-
liśmy, że chcielibyśmy, żebyze-
spół wywalczył w nich sześć

punktów.Zdajemy sobie spra-
wę, że to niełatwe zadanie
– czekają nas przecież ciężkie
potyczki zCracovią, Bogdanką
Łęczna i święta wojna z Kole-
jarzemStróże – ale poniesione
straty trzeba odrabiać.
Prezesprzyznaje,żezawod-

nicy nie potrafili znaleźć przy-
czyny swej słabszej postawy.
–Mówili,żegrająpodpresją,że
tracą frajerskiebramkiizapew-
niali,żeniemawtymwinytre-
nera Janusza Świerada – kon-
tynuuje sternik klubu. –Wręcz
przeciwnie:podkreślali jegool-
brzymie zaangażowanie.

A propos szkoleniowca:
poNowymSączu zaczęłą krą-
żyć pogłoska o kolejnej zmia-
nie na stanowisku trenera
Sandecji. Wymieniano nawet
nazwiska ewentualnych na-
stępców Świerada.
– Przynajmniej do końca

rundy jesiennej trener się nie
zmieni. Do sprawy powróci-
my po ostatnim meczu. Jed-
no jest pewne: w przerwie zi-
mowej musimy postarać się
o personalnewzmocnienie ze-
społu – zapewnił prezes
Sandecji Andrzej Danek.

I LIGAPI!KARSKA.
Nawspólnyobiadzaprosili
wczorajzawodnikówSandecji
prezesiklubuAndrzejDanek i je-
gozast"pcaWies$awLe&niak.
Celem spotkaniaby$a integra-
cjadru#ynypodwóchprzykrych
pora#kachz'KS'ód( iWart)
Pozna%.
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Wygra#y naW$grzech

Wimpreziewystartowało pięć
zespołów. Udział w niej pod-
opieczneRafałaSrokirozpoczę-
ły od meczu z aktualnym mi-
strzemSłowacjiDannaxKosice.
–Dziewczęta zagrałypopię-

ciogodzinnej podróży. Mimo
zmęczenia postawiły twarde
warunki rywalkom–mówi tre-
ner. To spotkanie bochnianki
wygrały42:39 (12:10, 4:10, 10:9,
16:10).Wdrugimmeczugrały
z gospodyniami, które są jed-

nocześnie piątą drużynąWę-
gier. –Sędziowie „nie ułatwia-
li” nam zadania, dopuszcza-
jąc do zbyt kontaktowego me-
czu. Gospodynie liczyły na to,
że wprowadzą chaos w na-
szych poczynaniach – dodaje
trenerRafałSroka.To spotka-
nie MOSiR wygrał 46:31 (14:3,
6:11, 14:10, 12:7).
W trzecim bochnianki

poszły za ciosem i pokonały
czwartą drużynę Węgier
z Szekesnyeki 53:34 (5:8, 15:9,
19:8, 14:9).W ostatnimmeczu
wygrały z Kecskemet 51:38.
MVP zawodów została Ga-
briela Rak.

KOSZYKÓWKA.Zespó$ ko-
szykarekMOSiRBochnia, rocz-
nik2000 im$odsze, triumfowa$
wmi"dzynarodowymturnieju
naW"grzech.
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Celne strza#y
pod ziemi!

Wpistolecie seniorów zwycię-
żyłRafałBlasczok(LOKMOSiR
PiekaryŚląskie),wyprzedzając
Zygmunta Rynducha z organi-
zującego zawody Promienia
Bochnia. W gronie pań najlep-
sza była Anita Falasa (Wawel
Kraków), drugabyła IwonaPą-
czek(Promień).Wkarabiniese-
niorówwygraliGrażynaJabłoń-
ska (Wawel) i brązowymedali-
sta akademickich mistrzostw
świata Tomasz Bartnik (Legia
Warszawa),a3.wgroniepanów
był reprezentant gospodarzy
Mieczysław Kapcia. Z bocheń-
skiej ekipy w młodzieżowych
grupachzwyciężyli –wpistole-
cie: Tomasz Nowak i Barbara
Waśko (młodzicy), a w junior-
kachmistrzyniEuropyJoanna
Tomala;wkarabinie– juniorka
AgnieszkaMłynarz.
W finałachw obu broniach,

rozegranychwsali ILO,strzela-
no bez podziału na płeć i grupy
wiekowe (awansowało po 2 naj-
lepszychzawodnikówzdanejka-
tegorii). Z pańwygrała Paulina
Tuźnik (Świt Starachowice), 3.
byłaTomala.Wkarabinienajlep-
szyokazałsięBartnik,którywy-
grał takżewsuperfinale (wspól-
na rywalizacja przedstawicieli
konkurencji pistoletowych i ka-
rabinowych).

STRZELECTWO.Porazszó-
styrozegranowBochnipod-
ziemnezawodystrzeleckie
zbronipneumatycznej.Rywali-
zowanowkopalnisoli.
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Limanovia szykuje si$ na górali

Szkoleniowiec podkreśla, że
wymuszona atakiem zimy
przerwa w rozgrywkach wy-
trąciła zmeczowego rytmu je-
go podopiecznych.
–Kroczyliśmyodzwycięstwa

do zwycięstwa i liczyłem, że ta
dobra passa niejako z marszu
będzie kontynuowana – tłuma-
czySiekliński.–Boiskopokryte
było jednak 20-centymetrową
warstwą śniegu i już samo bie-

ganie po nim narażało zawod-
ników na poważne urazy.
Przełknęliśmy więc pigułkę
i przygotowujemy się obecnie
dowyjazdowegomeczuzLuba-
niemManiowy.
Trener zaznacza, że

– wbrew pozorom – jego dru-
żynę czeka trudna próba.
– Górale są, szczególnie

nawłasnymboisku,nieobliczal-
ni–przestrzega.–Anamprzyj-
dziewystąpićbezdwóchnapast-
ników: wykluczonego z trenin-
gów do końca rundy jesiennej
kontuzjowanegoRafałaGadzi-
nyipauzującegozażółtekartki
Wojciecha Dziadzi. Mam
na szczęście na tyle mocną ka-

drę, że nie będzie kłopotów ze
znalezieniem dla nich zastęp-
ców. Poza tym wartość szanu-
jącej się drużyny z drugoligo-
wymiaspiracjaminiemożeza-
sadzać się na grze jednego czy
dwóch zawodników. Znamy
swojąwartość i podTatrypoje-
dziemypokomplet punktów.
Limanowianie zamierzają

wygrać także w dwóch pozo-
stałych do zakończenia rundy
potyczkach z Wierną
Małogoszcz i Beskidem.
–Zabiegamy, by ten zaległy

meczodbył siękilkadnipo roz-
grywkach–zakończyłDariusz
Siekliński.

III LIGAPI!KARSKA.
Odwo$aniezaplanowanego
naubieg$)niedziel"spotkania
zBeskidemAndrychównieby$o
pomy&li trenera limanowskiej
dru#ynyDariuszaSiekli%skiego.
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