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W sobot! na torze w Gda"sku
rozegrano pierwszy turniej fi-
na#owy Indywidualnych Mist-
rzostw $wiata Juniorów. Za-
wody, w których
wyst%pi#o m.in. dwóch zawod-
ników „Jaskó#ek”  Patrick Hou-
gaard i Martin Vaculik by#y
parodi% &u&la i zosta#y prze-
rwane po 12. wy'cigu.

Gdy na pó#torej godziny
przed rozpocz!ciem zawo-
dów nad stadionem w Gda"-
sku pojawi#y si! pioruny i za-
cz%# pada( deszcz nie wia-
domo by#o czy rywalizacja
w ogóle dojdzie do skutku.
Ulewa jednak przesz#a i tur-
niej rozpocz%# si! z 35-mi-
nutowym opó)nieniem. Nie-
stety po 5. biegu z powodu
kolejnych opadów deszczu
zawody zosta#y przerwane
i wznowione dopiero po oko#o
80 minutach oczekiwania. Od
pocz%tku turnieju wy'cigi na
gda"skim torze rozgrywane
by#y w b#ocie i rywalizacja
ta niewiele mia#a wspólnego
z wy'cigami &u&lowymi,
gdy& zawodnicy niemal

w ka&dym biegu je)dzili g!-
siego. - To nie by! "u"el, tylko
jakie# nieporozumienie. Te
zawody nie powinny doj#$
do skutku, to jest tragedia.
Decyzja o rozegraniu zawo-
dów by!a wielkim b!%dem
jury mistrzostw - stwierdzi#
zdenerwowany zawodnik
„Jaskó#ek” Martin Vaculik,
który by# zreszt% jednym
z nielicznych zawodników
potrafi%cych wyprzedzi( ko-
gokolwiek na dystansie.

Zawody zako"czy#y si!
zwyci!stwem *otysza Maksi-
ma Bogdanowa, który
w trzech startach zdoby# kom-
plet 9 punktów. Drugie miejs-
ce zaj%# zawodnik Tauronu
Azotów Tarnów Patrick Hou-
gaard (by# jednym z dwóch
&u&lowców, którzy nie podpi-
sali protestu , w sprawie jazdy
w zawodach na nowych t#umi-
kach), który zgromadzi# 8 pkt
(3,3,2). Du"czyk po dwóch wy-
granych wy'cigach, w których
pokona# m.in. obro"c! tytu#u
mistrzowskiego Australijczy-
ka Darcy Warda i Macieja Ja-

nowskiego (w 4. biegu) oraz
bardzo dobrze spisuj%cego si!
Rosjanina Wadima Tarasenk!
(w 8. wy'cigu) w trzeciej serii
startów przyjecha# na met!
za plecami swojego rodaka
Rene Bacha, pokona# nato-
miast Rosjanina Artioma
*agut!.

Drugi z zawodników „Ja-
skó#ek” Martin Vaculik zgro-
madzi# w zawodach 5 pkt
(1,2,2) i zosta# sklasyfikowany
na siódmym miejscu. S#owak
rozpocz%# zawody od trzecie-
go miejsca, w 3. biegu prze-
gra# bowiem ze zwyci!zc% za-
wodów Bogdanowem oraz
z Patrykiem Dudkiem. W dru-
giej i trzeciej serii startów
ko"czy# wy'cigi na drugich
miejscach przyje&d&aj%c na
met! odpowiednio za *agut%
(w 5. wy'cigu) i za Janowskim
(w 11. biegu).

Pozosta#e dwa turnieje fi-
na#owe tegorocznego cyklu
IM$J rozegrane zostan% 14
sierpnia w Daugavpis oraz
2 pa)dziernika w Pardubi-
cach. (PIET)

Hougaard drugi
w Gda!sku
!U!EL. Indywidualne Mistrzostwa Polski

: Lisak - Pawlak, Furma!ski, Bartkowski,
W"grzyn - Radli!ski, Kazik, #l"zak, Matras -
Nytko, Nwachukwu oraz Sojda, Oc$o!.

Libera - Tu$acz, Goli!ski, Miko$ajczyk,
Jamróg - #l"czka, Antczak, Kafel, Witek - Droz-
dowicz, Saratowicz oraz Marciniec.

Pi%tek - Robak, Gaw$owicz, Serafin, Tom-
kiewicz – Strach, Kasprzyk, Rynduch, Chodur -
Le&niak, Handzlik oraz Data.

Przed rozpocz!ciem tygodnio-
wego zgrupowania na w#asnych
obiektach, pi#karze Unii roze-
grali w sobot! dwa pojedynki
kontrolne, w których trener
Marcin Manelski testowa# kilku
nowych zawodników.

Przed po#udniem w konfron-
tacji z graj%c% w grupie lubel-
sko-podkarpackiej III ligi
dru&yn% Karpat Krosno, z no-
wych twarzy pojawili si! 23-letni
nigeryjski napastnik Ifeanyi
Chukwuku Nwachukwu z Gli-
nika Gorlice i wychowanek „Ja-

skó#ek” 27-letni pomocnik S#awo-
mir Matras, który ostatnie cztery
sezony sp!dzi# w dru&ynie Oko-
cimskiego Brzesko. Z kolei w me-
czu z IV-ligow% dru&yn% BKS
Bochnia zagrali: bramkarz To-
masz Libera (zawodnik Glinika
Gorlice, ostatni sezon w Oko-
cimskim Brzesko),  Dawid Go-
li"ski (powrót z wypo&yczenia
do Wolanii Wola Rz!dzi"ska),
S#awomir Tu#acz (Pogoria Po-
górska Wola) i Marcin Antczak.
W najbli&szym tygodniu na tes-
tach ma pojawi( si!  by#y za-
wodnik Bruk-Betu Nieciecza Ma-
teusz Wola"ski oraz sprawdzany
ma by( tak&e kolejny bramkarz.

W zbli&aj%cym si! nowym
sezonie w zespole Unii na pewno
nie zagra Bart#omiej *apuszek,
który po sko"czeniu okresu wy-
po&yczenia powróci# do Wis#y
Kraków. Czas wypo&yczenia za-
ko"czy# si! tak&e Marcinowi
Kucharzykowi, cho( pi#karza
Tuchovii nadal ch!tnie widzia-
noby w zespole „Jaskó#ek”.
W sobotnich meczach z pi#karzy
pierwszego zespo#u z ró&nych

powodów nie mogli wyst%pi(:
Tomasz Sobyra, Tomasz Rodak
i Nigeryjczyk Tevin Ojirogbe
(wszyscy kontuzje) oraz prze-
bywaj%cy jeszcze za granic%
Adrian Kroker.

Dla ekipy z Bochni by# to
pierwszy sprawdzian formy.
Podopieczni trenera Marcina
Le'niaka zagrali w Tarnowie
w mocno okrojonym sk#adzie,
gdy& zabrak#o: Mateusza Wi!s-
ka, Leszka Nowaka, Jakuba
Buczka (wszyscy praca), Ma-
teusza Kaczmarczyka (zaj!cia
na uczelni) oraz Mateusza
Kruczka i Micha#a Bajdy. Nie
wyst%pi tak&e graj%cy w po-
przedniej rundzie na zasadzie
wypo&yczenia: Andrzej Komen-
da i Jaros#aw Siwek (obaj Hutnik
Kraków) oraz Krzysztof Kro-
kosz (Novi/Rzezawianka Rze-
zawa), którzy czekaj% na rozwój
wydarze" w swoich macierzy-
stych zespo#ach.. Jak na razie
zespó# Boche"skiego zosta#
wsparty jedynie najzdolniejszy-
mi m#odzie&owcami. (JB)

tarnow@dziennik.krakow.pl

Trafienie Matrasa
SPARING III-LIGOWCÓW. Unia Tarnów - Karpaty Krosno
2-1 (1-0). Unia Tarnów - BKS Bochnia 1-0 (0-0)

S!awomir Matras (z prawej) strzeli! jedna z bramek w sparingu z Karpatami Krosno
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Szreniawa
bez
Dzie!skiego
S P A R I N G  I I I - L I G O W -
C Ó W .  Kmita Zabierzów – Szre-
niawa N owy Wi"nicz 0-1 (0-0, 0-1,
0-0)

Szreniawa (I tercja): Sotnicki – Czajka, Garze$,
Pasionek, Jag$a – K"pa, Dziadzio, Tabak, Basta
– Kiwacki, Cempa.
Szreniawa (II tercja): Szuba – Rucha$owski,
Mado!, Obierak, Tarasek – Fary!ski, Buras,
Pietras, Suchan – Michalski, Sok$osa.
Szreniawa (III tercja): Wilisowski – Gajewski,
Kowalski, Mado!, Fortuna – Motak, Kaczkowski,
Serafin, Pawe$czak – Wojewoda, Obrzut.

Beniaminek III ligi z Nowego Wi'-
nicz w kolejnym meczu kontro-
lnym zmierzy# si! z innym trze-
cioligowcem Kmit% Zabierzów.
Spotkanie rozegrano w trzech
tercjach po 30 minut, podczas
których szkoleniowiec Szreniawy
Dariusz Siekli"ski mia# okazj!
przetestowania sporej liczby no-
wych zawodników. Na boisku za-
prezentowali si! m.in. bramkarze
Waldemar Sotnicki (Resovia Rze-
szów) i Tomasz Wilisowski (SMS
Kraków), Dawid Cempa i Dawid
Basta (Poprad Muszyna), Rafa#
Serafin (Glinik Gorlice), Pawe#
K!pa (Hutnik Kraków), Pawe#
Czajka (Karpaty Siepraw), Woj-
ciech Pawe#czak (LKS Ropa),
Adam Kaczkowski (SMS Kraków,
Pawe# Michalski (LKS Mogilany),
Wojciech Obrzut (Tramwaj Kra-
ków), Micha# Kowalski (Przebój
Wolbrom) i Mateusz Fortuna (BKS
Bochnia). – Testowani zawodnicy
wcze#nie prezentowali swoje umie-
j%tno#ci w pojedynku z Bruk-Be-
tem Nieciecza, a mecz z Kmit&
by! dla nich kolejn& szans&. Cz%#$
zawodników pokaza!a si% z dobrej
strony, jednak decyzje dotycz&ce
ewentualnych transferów b%dzie-
my podejmowali dopiero w naj-
bli"szym tygodniu – wyja'ni# tre-
ner Dariusz Siekli"ski.

Z dru&yny, która wywalczy#a
awans do III ligi, w debiutanckim
sezonie zabraknie Miros#awa
Dzie"skiego, który zrezygnowa#
z dalszej gry ze wzgl!dów oso-
bistych i zawodowych.

W najbli&szy czwartek Szre-
niawa rozegra kolejny sparing, w
który zmierzy si! z trzecioligowym
klubem niemieckim FC Magde-
burg. Spotkanie to b!dzie jednym
z trzech planowanych w ramach
obozu przygotowawczego zespo#u
z Magdeburga, który przyby# do
Polski na zaproszenie Hutnika
Kraków, aby u'wietni( obchody
60-lecia jego istnienia. (JB)

S P A R I N G  I I - L I G O W -
C Ó W . Okocimski Brzesko -
Partizán Bardejov 1-1 (0-0)

. 
Trela - Wawryka, Policht, Urba!-

ski, Paw$owicz - Pyciak, Darmochwa$, Kos-
tecki, 'ytwyniuk - #lifirczyk, Kisiel oraz Wy-
ga&, Szymonik, Czerwi!ski, Jag$a, Wojcie-
szy!ski, Rupa, Popiela, Pachota.

Mecz kontrolny Okocimskiego
z beniaminkiem drugiej ligi
s#owackiej Partizánem Barde-
jov, by# g#ówn% atrakcj% pikniku
zorganizowanego z okazji ob-
chodów 165 rocznicy powstania
Browaru Okocim, g#ównego
sponsora klubu.

Z pi!ciu zawodników testo-
wanych w 'rodowym sparingu
z Sandecj% Nowy S%cz, kolejn%
szanse dosta# jedynie Ukrainiec
Iwan *ytwyniuk, graj%cy do tej
pory w naszym kraju w Het-
manie Zamo'( i ostatnio w Stali
Stalowa Wola. 24-letni pomoc-
nik wypad# na tyle dobrze
w oczach trenera „Piwoszy”

Krzysztofa *!tochy, &e po za-
ko"czeniu spotkania rozpocz!to
z nim negocjacje w sprawie
ewentualnego anga&u do brze-
skiego klubu. Ponadto w so-
botnim  pojedynku sprawdzana
by#a przydatno'( do dru&yny
kolejnego zawodnika, którym
by# 23-letni napastnik *ukasz
$lifirczyk, by#y zawodnik m.in.
Amicki Wronki, Górnika *!cz-
na, Polonii Bytom oraz Unii Ja-
nikowo, w którym to klubie
sp!dzi# ostatni sezon. 

Z testowanych wcze'niej
pi#karzy, umowy z klubem pod-
pisa#o trzech z nich. Roczny
kontrakt z brzeskim klubem
parafowa# 20–letni obro"ca Ma-
teusz Urba"ski, który zosta#
wypo&yczony na najbli&szy se-
zon z Cracovii. Wcze'niej wa-
runki kontraktu z Okocimskim
uzgodnili bramkarz Dariusz
Trela (IKS Olkusz) oraz obro"-
ca Mateusz Paw#owicz (Dolcan
Z%bki). Ponadto umow! z Oko-
cimskim przed#u&y# tak&e jego
kapitan S#awomir Jag#a. (JB)

Uczcili jubileusz

S P A R I N G  I - L I G O W -
C Ó W .  Sandecja Nowy S#cz -
Termalica Bruk-Bet Nieciecza
3-1 (1-1)

49, Kot 79.
Budka - Jacek, Kiercz,

Cios, Wójcik - Fedoruk, Metz, Pi%tek, Sza$"ga
- Trafarski, Cichos oraz Balá( - Zontek,
Czarny, Piszczek, Kubowicz - Kot, J"dryka,
Prokop, Fija$ - Szczoczarz, Smó$ka.

Pojedynek dwóch pierwszoli-
gowców rozegrano w Barci-
cach, gdzie beniaminek ligi
z Niecieczy w przekony-
wuj%cym stylu pokona#  San-
decj!, która w poprzednim se-
zonie bliska by#a awansu do
ekstraklasy. Trener Marcin
Ja#ocha podobnie jak w 'ro-
dowych sparingi, zaprezento-
wa# na boisku dwie ró&ne „je-
denastki”.

W sobotnim meczu w ze-
spole Termaliki Bruk-Betu tes-
towanych by#o kolejnych
dwóch zawodników.  Pierwszy
z nich by# 28-letni wychowa-
nek Aluminium Konin, na-
pastnik *ukasz Cichos, który
w ostatnich sezonach repre-
zentowa# Koron! Kielce i Znicz
Pruszków. Natomiast drugim
sprawdzanym pi#karzem by#

30-letni s#owacki bramkarz
Polonii Bytom Juraj Balá+,
który wcze'niej w rodzimym
kraju gra# w FC Nitra, Spar-
taku Trnava i Tatranie Presov.
- W #rodowym meczu z Koron&
testowa!em Rafa!a Le#niew-
skiego, który zdoby! nawet
dwa gole i pozostawi! po sobie
dobre wra"enie. Niestety po
sparingu wyjecha!, nie podej-
muj&c z nami "adnych roz-
mów. Z tego wzgl%du zapro-
sili#my na testy kolejnego na-
pastnika 'ukasza Cichosa,
który zaprezentowa! si%
z dobrej strony. Jeste#my za-
interesowani jego pozyska-
niem i ju" na pocz&tku tygo-
dnia powinno si% roz-
strzygn&$, czy wzmocni nasz&
dru"yn%. Je#li chodzi o s!owac-
kiego bramkarza,  to nie za-
prezentowa! on wi%kszych
umiej%tno#ci od bramkarzy,
których ju" mamy w naszej
kadrze, st&d nadal b%dziemy
poszukiwali zawodnika na t&
pozycje – podsumowa# wyst!p
testowanych zawodników
Marcin Ja#ocha.

W pojedynku z Sandecj%
w zespole z Niecieczy zapre-
zentowa#o si! wszystkich pi!-
ciu ju& potwierdzonych do gry
nowych pi#karzy. (JB)

Cichos bliski anga"u


