
Dziennik Tarnowski | Sport

B7www.dziennikpolski24.pl !RODA, 12 MAJA 2010

Kibice pi!ki no"nej w naszym
regionie nie b#d$ mogli dzisiaj
narzeka% na brak emocji.

B#d$ to emocje zarówno pu-
charowe, jak i ligowe. Je"eli
chodzi o Puchar Polski,
w D$browie Tarnowskiej roze-
grany zostanie pó!fina!owy po-
jedynek na szczeblu Tarnow-
skiego Okr#gowego Zwi$zku
Pi!ki No"nej, w którym graj$ca
w klasie „A” tamtejsza D$bro-
via II zmierzy si# z czwartoli-
gow$ Tuchovi$ Tuchów. Odb#d$

si# tak"e dwa mecze %wier%fi-
na!owe; Raba Niedary (klasa
„A”) zagra z Pagenem Gnojnik
(klasa okr#gowa), a inny zespó!
z „okr#gówki”, Piast Czchów
podejmowa! b#dzie czwartoli-
gow$ Szreniaw# Nowy Wi&nicz.
Ten ostatni mecz szczególne
znaczenie mia! b#dzie dla tre-
nera Piasta, Marcina Manel-
skiego, który w tym sezonie
przegra! ju" pucharow$ rywa-
lizacj# ze Szreniaw$ jako szko-
leniowiec Unii Tarnów.

W'#kach rozegrany zostanie
zaleg!y mecz klasy okr#gowej,
pomi#dzy tamtejsz$ Iskr$, a GO-
SiR Novi/Rzezawianka. Pojedy-
nek ten pierwotnie odby% mia!
si# w sobot# 8 maja, zosta! jednak
odwo!any, gdy" po opadach
deszczu boisko w '#kach nie
nadawa!o si# do gry.

Zaleg!o&ci nadrobi$ równie"
dru"yny wyst#puj$ce w boche(-
skiej grupie klasy „A”. W me-
czach, które wed!ug terminarza
rozegrane mia!y by% w niedziel#

11 kwietnia zagraj$: B!#kitni
Krzeczów – Czarni Kobyle, B!ys-
kawica Proszówki – )ubr
Gaw!ówek, Piast 'apanów –
Raba Ksi$"nice, Promie( Mi-
kluszowice – Ceramika Muchów-
ka, T#cza *winiary – Macierz
Lipnica Murowana oraz Trzcia-
na 2000 – Borek. Spotkanie: Tar-
navia Tarnawa – Raba Niedary
ze wzgl#du na pucharowy mecz
go&ci odb#dzie si# w &rod# 19
maja. Pocz$tek wszystkich tych
spotka( o godz. 18. (STM)
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Zespo!y wyst#puj$ce w grupie
wschodniej drugiej ligi rozegraj$
dzisiaj zaleg!e mecze 25. kolejki,
która zosta!a prze!o"ona ze
wzgl#du na kwietniow$ "a!ob#
narodow$.

Lider, Bruk-Bet Nieciecza za-
gra w Wysokiem Mazowieckiem
z miejscowym Ruchem i czeka
go kolejna bardzo trudna prze-
prawa. – Zespó! Ruchu od kilku
sezonów ma bardzo wysokie
aspiracje i plasuje si" w czo!ówce
tabeli. Do Wysokiego Mazowiec-
kiego udajemy si" bezpo#rednio
z I!awy, gdzie jeste#my ju$ od
sobotniego wieczora. Po nie-
dzielnym meczu zatrzymali#my
si" bowiem w hotelu
mieszcz%cym si" na obiekcie Je-
zioraka. W poniedzia!ek i wtorek
trenowali#my na miejscowym
boisku, natomiast wczoraj po
po!udniu wyjechali#my do
miejscowo#ci Ostrów Mazowiec-
ka, po!o$onej nieopodal Wyso-
kiego Mazowieckiego, gdzie no-
cowali#my przed dzisiejszym
meczem z Ruchem. Pojedynek
na pewno nie b"dzie nale$a! do
!atwych, my jednak koncentru-
jemy si" na sobie i b"dziemy
chcieli podtrzyma& form" jak%
zespó! prezentowa! w ostatnich

spotkaniach. Obserwuj%c w nich
dru$yn" mog" stwierdzi&, $e
z meczu na mecz gramy coraz
lepiej, dlatego z optymizmem
podchodzimy do dzisiejszego
meczu. Najwa$niejsze, by zagra&
z ty!u na zero, tak jak by!o to
w kilku ostatnich meczach, wte-
dy prawdopodobie'stwo wygra-
nia meczu jest bardzo du$e –
podkre&li! trener Bruk-Betu
Marcin Ja!ocha. Zespó! Ruchu
w pi#ciu ostatnich meczach zdo-
by! a" 11 punktów i straci! za-
ledwie jednego gola. Dzisiejszy
rywal Bruk-Betu wygra! z Wi-
grami Suwa!ki (wyjazd) 2-0, OKS
1945 Olsztyn (dom) 1-0 i Prze-
bojem Wolbrom (d) 4-0 oraz zre-
misowa! z Pelikanem 'owicz
(w) 1-1 i Kolejarzem Stró"e (w)
0-0. W dzisiejszym meczu w ze-
spole Bruk-Betu nie zagraj$ kon-
tuzjowani Norbert Baran, Rafa!
Kleinschmidt i Adrian Fedoruk
oraz pauzuj$cy za "ó!te kartki
Piotr Kot. W meczu rundy je-
siennej rozegranym w Niecieczy,
Bruk-Bet wygra! z Ruchem 4-1.

Drugi zespó! z naszego re-
gionu, Okocimski Brzesko zagra
na wyje+dzie ze Stal$ Rzeszów.
Brzeszczanie po meczu z Con-
cordi$ Piotrków Trybunalski

mieli a" 10 dni przerwy. – Za-
wodnicy mogli wypocz%& i na-
bra& #wie$o#ci, gdy$ po majo-
wym weekendzie treningi wzno-
wili#my dopiero w #rod". Pó(niej
przygotowuj%c si" do meczu ze
Stal% Rzeszów trenowali#my co-
dziennie, rozegrali#my te$ gr"
wewn"trzn%, natomiast w sobot"
trzej zawodnicy Piotr Darmoch-

wa!, Jakub Czerwi'ski i Ja-
ros!aw Krzak zagrali w meczu
juniorów. Dzisiejszy pojedynek
w Rzeszowie na pewno nie b"-
dzie nale$a! do !atwych, gdy$
Stal broni si" przed spadkiem
i bardzo potrzebuje punktów.
W dodatku nasi dzisiejsi rywale
po ostatniej pora$ce w meczu
derbowym z Resovi% z pewno#-
ci% b"d% chcieli si" zrehabilito-
wa&, czeka nas wi"c bardzo
trudny mecz – oceni! szkolenio-

wiec Okocimskiego Krzysztof
'#tocha. W czterech ostatnich
kolejkach rzeszowianie zdobyli
cztery punkty, w tym trzy za
walkower z Hetmanem Zamo&%.
Poza tym zremisowali z OKS
1945 (d) 0-0 oraz przegrali ze
*witem Nowy Dwór Mazowiecki
(w) 0-2 i Resovi$ (d) 1-2. W &ro-
dowym meczu ze Stal$ w Oko-

cimskim nie zagraj$ kontuzjo-
wany Tomasz Libera, pauzuj$cy
za "ó!te kartki Tomasz Ogar
oraz powo!any na zgrupowanie
reprezentacji Polski U-19 Jakub
Czerwi(ski. Po d!u"szej prze-
rwie do meczowej osiemnastki
wracaj$ natomiast 'ukasz Po-
piela i Daniel Policht. W meczu
pierwszej rundy rozegranym
w Brzesku Okocimski wygra!
ze Stal$ 2-1.

(PIET)

Bruk-Bet od soboty poza domem
PI!KA NO"NA. Druga liga, grupa wschodnia

"U"LOWCY 
„JASKÓ!EK” W LIGACH 
ZAGRANICZNYCH

Angielska Elite League.
Ze zmiennym szcz#&ciem
w ostatnich meczach Sky
Sports Elite League starto-
wa! zespó! The Lakeside
Hammers, maj$cy w sk!ad-
zie Krzysztofa Kasprzaka.
W pierwszym z nich, w mi-
niony pi$tek zwyci#"y! na
w!asnym torze 49-43 Ipswich
Witches 49-43, a w meczu
tym Kasprzak zdoby! 6 pkt.
(2,3,1,0). W ostatni ponie-
dzia!ek dru"yna The Lakesi-
de Hammers nie sprosta!a na
wyje+dzie aktualnemu mist-
rzowi Anglii Wolverhampton
Wolves, przegrywaj$c 38-56.
Kasprzak ponownie je+dzi!
„w kratk#” i ostatecznie
zgromadzi! 7 pkt. (0,0,3,4!).
W poniedzia!ek swój mecz
rozgrywa!a tak"e dru"yna
Belle Vue Aces, któr$ repre-
zentuje Patrick Hougaard.
Popularne „Asy” przed
w!asn$ publiczno&ci$ poko-
na!y Peterborough Panthers
51-41. Poza „wpadk$”
w pierwszym starcie, udany
wyst#p zanotowa! Hougaard,
który na swoim koncie zapi-
sa! 8 pkt. (u,3,3,2).

Du!ska Superliga. Na to-
rze w Esbjerg tamtejszy ze-
spó!, maj$cy w sk!adzie Du(-
czyka Petera Juul Larsena,
po wyrównanym meczu
przegra! 40-44 z ekip$ Out-
rup, a junior „Jaskó!ek” wy-
walczy! dla swojego zespo!u
zaledwie 1 pkt. (1,0,0,0).
W kolejnym spotkaniu
w dru"ynie Esbjerg zadebiu-
towa! inny zawodnik Tauro-
nu Azotów Tarnów, Marcin
Rempa!a. Jego nowa ekipa po
zaci#tej walce ponownie
przegra!a, tym razem ule-
gaj$c na wyje+dzie 41-42
dru"ynie Patricka Hougaar-
da, Vojens. Z trójki tarno-
wian najskuteczniejszy oka-
za! si# Hougaard - 10 pkt.
i bonus (0,2,2,1,2*,3), obie-
cuj$cy debiut zanotowa!
Rempa!a – 9 pkt.
(2,2*,3,2,0,w), a po raz kolej-
ny zawiód! Larsen, który

zgromadzi! zaledwie 2 pkt.
(0,0,2,0). Pierwsz$ wygran$
zanotowa! zespó! Tomasza
J#drzejaka, Brovst, który
w ostatni pi$tek na w!asnym
torze pokona! 45-39 dru"yn#
Sebastiana U!amka, Fjelsted.
J#drzejaka tym razem za-
brak!o w sk!adzie, natomiast
w ekipie pokonanych najlep-
szy okaza! si# U!amek, który
zdoby! 13 pkt. i bonus
(2,3,2,2*,3,1). Z kolei dwa dni
wcze&nie Fjelsted triumfo-
wa!a, wygrywaj$c na w!as-
nym torze 52-35 z zespo!em
Bjarne Pedersena, Holstebro.
Obydwaj zawodnicy „Ja-
skó!ek” byli liderami swoich
ekip. U!amek zgromadzi! 15
pkt. i bonus (3,2*,3,1,3,3), na-
tomiast Pedersen wywalczy!
16 pkt. (1,1,6,2,3,1,2). Ekipa
Holstebro przegra!a równie"
swój pi$tkowy mecz, ule-
gaj$c przed w!asn$ publicz-
no&ci$ 35-52 Holsted. Peder-
sen praktycznie w pojedynk#
próbowa! nawi$za% walk#
z zawodnikami rywali i osta-
tecznie zgromadzi! 15 pkt.
i bonus (2,1*,2,d,6!,2,2).

Czeska Ekstraliga. W po-
przedni czwartek znakomity
wyst#p w spotkaniu rozgry-
wek czeskiej ekstraligi zano-
towa! S!owak Martin Vacu-
lik. Czeski klub Vaculika, AK
Slany w swoim pierwszym
pojedynku pokona! w wyjaz-
dowym meczu 48-45 Olymp
Praga. S!owak by! zdecydo-
wanie najlepszym zawodni-
kiem zawodów, gromadz$c
w sze&ciu startach 17 pkt. i 3
bonusy (1*,2*,3,6!,3,2*).

Niemiecka Bundesliga.
W sobotnim pojedynku nie-
mieckiej Bundesligi pomi#-
dzy MC Nordstern Stralsund
a MSC Diedenbergen, spot-
ka!o si# a" trzech reprezen-
tantów „Jaskó!ek”. Pojedy-
nek zako(czy! si# wynikiem
44-40 dla go&ci, których do
zwyci#stwa poprowadzili To-
masz J#drzejak – 18 pkt. i 2
bonusy (3,1*,3,3,3,3,2*) oraz
Patrick Hougaard – 13 pkt.
i bonus (2,2,2,2,2*,3). Dla eki-
py Stralsund 11 pkt.
(3,3,1,0,3,1,0) zdoby! nato-
miast Tobias Busch. (JB)

Zawody te organizowane by!y
przez Tarnowskie Towarzystwo
Krzewienia Kultury Fizycznej
oraz Szko!# Podstawow$ nr 1
w Tarnowie, a odbywa!y si# w ra-
mach kampanii profilaktycznej
„Zachowaj Trze+wy Umys!”. Tur-
niej s#dziowany przez Adama

Kiero(skiego zgromadzi! na star-
cie 40 zawodniczek i zawodników,
w wieku od 10 (Weronika Betlej
z SP nr 1 Tarnów, sklasyfikowana
na szóstym miejscu w&ród
dziewcz$t ze szkó! podstawo-
wych) do 87 lat (Stefan J#drusik
z Tarnowa, ósmy w kategorii po-

wy"ej 50 lat). Grali oni systemem
ka"dy z ka"dym -do dwóch wy-
granych setów - w sze&ciu kate-
goriach wiekowych. Wyniki:
szko!y podstawowe – dziewcz#ta
– 1. Maria R$pa!a (SP Tarnowiec),
2. Aleksandra Imburska, 3. Kata-
rzyna Koza; ch!opcy – 1. Piotr

G#bski (wszyscy SP Por#ba Radl-
na), 2. Marcin Banek (SP Ilkowi-
ce), 3. Jakub Drobot, Jakub Kie-
ro(ski, Mateusz Sarat (wszyscy
SP nr 1 Tarnów); szko!y gimnaz-
jalne – 1. Jakub Wzorek (Gim-
nazjum Tarnowiec), 2. Mateusz
Tapa (Gimnazjum nr 2 Tarnów),

3. Adrian Gi"a (Gimnazjum nr 11
Tarnów); 16-35 lat – 1. Marcin
Szmyd (Tarnów), 2. Przemys!aw
Wojto(, 3. Rafa! Grabarz (obaj
Bochnia); 36-50 lat – 1. Piotr *lazyk
(Tarnów), 2. Jakub Gardziel
(Bochnia), 3. Marian *wierczek;
powy"ej 50 lat – 1. Janusz Stawarz

(obaj Tarnów), 2. Les!aw Filipo-
wicz (Bochnia), 3. Kazimierz
Kmietowicz (Tarnów).

Najlepsi zawodnicy w poszcze-
gólnych kategoriach wiekowych
nagrodzeni zostali pami$tkowymi
medalami i dyplomami. (STM)

stefan.mikulski@dziennik.krakwo.pl

Wy!oniono mistrzów TKKF
TENIS STO!OWY. W niedziel#, w hali SP nr 1 w Tarnowie rozegrane zosta!y Otwarte Mistrzostwa TKKF

Otwarte Mistrzostwa TKKF w tenisie sto!owym zgromadzi!y na starcie 40 zawodniczek i zawodników w wieku od 10 do 87 lat

Najwa#niejsze, by zagra$ z ty%u na zero,
tak jak by%o to w kilku ostatnich meczach,
wtedy prawdopodobie&stwo wygrania
meczu jest bardzo du#e

MARCIN JA"OCHA, TRENER BRUK-BETU NIECIECZA


