
www.polskagazetakrakowska.pl20 | 11 sierpnia 2009 | Polska Gazeta Krakowska

SportSport

!u"lowcy Unii Tarnów nie
zwalniaj# tempa. W pierwszej
rundzie play off po raz trzeci
w tym sezonie nie dali szans
„Rekinom” z Rybnika. Na ich
torze wygrali ró"nic# 17 punk-
tów 54:37. To bardzo du"y kapi-
ta$ przed rewan"owym spotka-
niem, które w najbli"sz# nie-
dziel% odb%dzie si%
na tarnowskim torze.

Podbudowani wysok# wy-
gran# w ostatnim meczu za-
sadniczej rundy z gro&nym
zespo$em Startu Gniezno go-
spodarze po cichu liczyli
na sprawienie niespodzianki.
Nic z tego jednak nie wysz$o.
Inna rzecz, "e ten trzeci bez-
po'redni pojedynek by$ dla
tarnowian najtrudniejszy.
Rybniczanie zdobyli 37 punk-
tów (w pierwszym meczu
na w$asnym torze 31, w re-
wan"u w Tarnowie tylko 23).

Mecz na trudnym betono-
wym torze znakomicie rozpo-
cz%li obaj Du(czycy. Patrick
Hougaard wygra$ bieg juniorów
i poszed$ za „ciosem”. W kolej-
nych wygrywa$ z Mariuszem
W%grzykiem i dopiero trzecim
Sebastianem U$amkiem oraz
z Paw$em Hlibem i Marcinem
Rempa$#. „Pomyli$ si%” dopiero
w czwartym starcie
przyje"dzaj#cnaostatniejpozy-
cji za U$amkiem. Jamro"ym
i Flegerem. Dziesi#ty punkt do-
rzuci$ przyje"d"aj#c na trzeciej
pozycji za )widerskim,
W%grzykiemaprzedJamro"ym.

Znakomicie na rybnickim
torze czu$ si% inny Du(czyk –
Bjarne Pedersen w 'wietnym
stylu rozpocz#$ i sko(czy$. Wy-
gra$ wszystkie pi%* wy'cigów
i dzi%ki temu zanotowa$ kom-
plet .

S$abszy pocz#tek mia$ na-
tomiast Sebastian U$amek.
Popularny „Seba” rozpocz#$
od przegranej z Hougaardem
i W%grzykiem. W dwunastym
biegu musia$ jeszcze uzna*
wy"szo'* b%d#cego „czarnym
koniem” zawodów w ekipie
gospodarzy Andrieja
Karpowa.

Je"d"#cy w poprzednim se-
zonie w barwach rybnickiego
klubu Piotr )widerski w pierw-
szym swoim starcie bezpardo-
nowo zaatakowa$ Paw$a Hliba
i zosta$ z powtórki wykluczony.

Po raz drugi w tym sezonie
(pierwszy raz na torze

w Daugavpils) nie wygra$ "ad-
nego biegu kapitan „Jaskó$ek”
Janusz Ko$odziej. Je&dzi$ jednak
równo, zdoby$ 10 punktów plus
bonus, a wr%cz popisowo poje-
cha$ w parze z Bjarne
Pedersenem w ostatnim wy'-
cigu. Nie radzi$ sobie na torze
w Rybniku jedynie Szymon
Kie$basa.

Gospodarze "a$owali, "e
w ich ekipie zabrak$o Denisa
Gizatulina. Rosjanin nie uzy-
ska$ zgody macierzystej federa-
cji. Z jego udzia$em mecz by$by
jeszcze bardziej zaci%ty i wy-
równany. Na czym z pewno'ci#
zyska$oby widowisko. Miej-
scowi ostatni# szans% stracili
w dwunastym wy'cigu.
Przy stanie 28:38 trener Adam
Pawliczek w roli „ d"okera” de-
sygnowa$ do walki Rafa$a
Flegera. Wygra$ po raz drugi
Andriej Karpow przed U$am-
kiem, a Fleger przywióz$ dwa
punkty. Gospodarze wygrali
5:2, a mogli wygra* 7:2 i zmniej-
szy* straty do pi%ciu punktów.
Ostatnie biegi by$y ju" jednak
popisem tarnowian.Nic dziw-
nego, "e po zako(czeniu zawo-
dów w ich obozie dominowa$y
bardzo dobre nastroje. Zado-
wolony po meczu by$ Janusz
Ko$odziej.

– Tor by$ trudny, ale zrobili-
'my swoje. I to jest bardzo
wa"ne Mamy spor# zaliczk%
i tylko jaki' kataklizm móg$by
spowodowa*, "e nie przej-
dziemy do kolejnej rundy
na pierwszym miejscu – mówi$.

Chwali$ swoich zawodników
i dzi%kowa$ im za walk% trener
Unii Roman Jankowski.

– Wszyscy – z wyj#tkiem
mo"e maj#cego k$opoty z mo-
tocyklami Szymona Kie$basy –
pojechali ambitnie. Niedo'cig-
niony by$ Bjarne Pedersen. Ko-
lejny krok na drodze
do ekstraligi zosta$ zrobiony –
cieszy$ si% „Jankes”.

Dzi%ki wysokiej wygranej
„Jaskó$ki” na du"ym luzie po-
dejd# do niedzielnego re-
wan"u.

W innych spotkaniach play
off PS! Milion Team Pozna(
przegra$ na w$asnym torze
43:47 z Marm# i straci$ swego li-
dera Rafa$a Trojanowskiego.
Lokomotiv Daugavpils przegra$
w Gnie&nie ze Startem (14 pkt.
Ljunga, po 11 S$abonia i K. Ja-
b$o(skiego) 41:52.

Na w$asnym torze w $otew-
skiej twierdzy jest w stanie t%
ró"nic% odrobi*. Inna rzecz, "e
w$a'nie gnie&nianie na torze
w Daugavpils uzyskali niez$y
rezultat. Przegrali 43:50.
O powtórzenie tego rezultatu
b%dzie im jednak bardzo
trudno.

Natarnowsk!Uni"
nieby#omocnych

BjarnePedersen (na zdj!ciu przed Jamro"ym)nie znalaz#wRybnikupogromcy
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bDla„Jaskó#ek”
rewan%maby&
formalno'ci!

RomanKiero!ski

Po znakomitym meczu Bruk-
Bet Nieciecza rozbi$ OKS 1945
Olsztyn 6:1. Podopieczni Mar-
cina Ja$ochy zademonstrowali
przy tym futbol, który ju" kwa-
lifikuje ich do czo$owych ekip
w drugiej lidze.

O tym, "e nie jest to pogl#d
na wyrost, przekonany po nie-
dzielnym spotkaniu by$ opie-
kun go'ci. – Po meczu w Suwa$-
kach wiedzia$em, "e Bruk-Bet
jest gro&ny. W niedziel% poka-
za$ gr%, która charakteryzuje
zespó$ walcz#cy o wy"sze cele
– twierdzi Jerzy Budzi$ek.

Niedzielne spotkanie mia$o
kilku bohaterów. Jednym z nich
by$ Waldemar Dzier"anowski.
Pi$karz po przerwie spowodo-
wanej kontuzj#, ponownie za-
gra$ na w$asnym stadionie. Za-
prezentowa$ si% z jak najlepszej
strony – zdoby$ dwie bramki.

– Dla mnie to pierwsze tra-
fienia dla dru"yny w drugiej li-
dze. Bardzo si% z nich ciesz%.
Wyst#pi$em w ataku, fajnie mi
si% gra$o. Po kontuzji nie ma ju"
ani 'ladu. Dobrze si% czuj% –
twierdzi zawodnik.

Ze swojej postawy móg$ by*
te" zadowolony Pawe$ Smó$ka.
Napastnik olsztynianom strze-
li$ dwie bramki. Ma ju" cztery
gole w trzech meczach
i wspó$prowadzi w klasyfikacji
strzelców.

– Fajnie, "e znowu strzeli-
$em. Otrzyma$em dobre poda-
nia. Ca$y czas *wiczymy pewne
schematy na treningach. Za-
czyna to przynosi* efekty –
mówi snajper.

W Bruk-Becie rado'* troch%
m#ci fakt kontuzji Rados$awa
Jacka. – Mam podkr%con#
i mocno spuchni%t# kostk%.
Musz% poczeka*, a" opuchlizna
zejdzie. W czwartek powinie-
nem rozpocz#* normalne tre-
ningi. Raczej nie zagram prze-
ciwko )witowi Nowy Dwór Ma-
zowiecki – informuje defensor.

Bruk-Bet,czyliznak
pi!karskiej jako"ci
AndrzejMizera

Z czterobramkowym baga"em
wracali z +owicza pi$karze
Okocimskiego Brzesko. O ich
wysokiej przegranej zadecydo-
wa$y przede wszystkim b$%dy
w obronie.

„Piwosze” na ten pojedynek
wyje"d"ali z lekkim optymi-
zmem. W trzech dotychczaso-
wych pojedynkach z Pelikanem
dwukrotnie wygrywali, raz zre-
misowali, nie stracili bramki.
W niedziel% statystyki wywró-
ci$y si% do góry nogami. Trener
„Piwoszy” Krzysztof +%tocha
nie mia$ w#tpliwo'ci, co o tym
zadecydowa$o.

– Je"eli nie kryje si% zawod-
nika, który zdobywa dwie
bramki, to rezultat nie mo"e
by* inny. W defensywie pope$-
nili'my indywidualne,
trampkarskie b$%dy. A przeciw-
nicy bezlito'nie to potrafili wy-
korzysta*. Mam o to du"e pre-
tensje – mówi szkoleniowiec.

Swojej s$abszej postawy nie
ukrywali defensorzy Okocim-
skiego. – Stracili'my trzy
bramki po sta$ych fragmentach
gry i naszych ewidentnych b$%-
dach w kryciu. Mo"e gdyby'my
kryli stref#, to wygl#da$oby to
inaczej. A tak to w ka"dym me-
czu przytrafiaj# si% nam kiksy
i tracimy przez to gole – twier-
dzi Damian Szymonik.

Po spotkaniu w +owiczu
w ekipie „Piwoszy” dominowa$
du"y smutek, ale te" niedosyt.
W pierwszej po$owie zespó$ za-
prezentowa$ si% z przyzwoitej
strony. Mo"e wynik by$by dla
niego korzystny, gdyby akcje
wykorzystali +ukasz Rupa, To-
masz Ogar czy Maciej Kisiel.

– Do straty pierwszej bramki,
mieli'my kilka okazji. Uk$ada$a
nam si% gra w 'rodku pola.
Po drugim golu te" atakowali-
'my i znowu zostali'my skar-
ceni. Na to spotkanie wyszli-
'my za bardzo nastawieni ofen-
sywnie – dodaje +%tocha.

#$tochamadu%e
pretensjedoobrony
AndrzejMizera

Jacekmakontuzj!
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punktami wygrali tarnowscy
"u"lowcy w niedzielnym
meczu z RKM

17

15
tyle punktów na rybnickim
torze zdoby# Du$czyk
Bjarne Pedersen


