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Sport

Olimpia 
pod wodz!
prezesa
S P A R I N G  I V - L I G O W C Ó W .
Iskra Tarnów – Olimpia Wojnicz
1-3 (1-0)

Bramki: Starzyk 38 – Kurzawski 42, 48, 65.
Iskra: Kasprzyk – D. Mruk, J. !ak, D. !ak, M.
Gajda – Guzy, M. Barwacz, Starzyk, R. Cierpich
– Kwiatek, Kozio" oraz Derlaga, R. Gajda, Lech.
Olimpia: P. Micha"ek – Morys, Gle#, Fry$, Góral
– B. Janicki, Kurzawski, Krauze, M. Janicki, D.
Barwacz – Pachota oraz Stefa#ski, Duda, %.
Kusion, Krawczyk, M. Micha"ek.

W ostatnim z zaplanowanych
meczów kontrolnych w ramach
przygotowa! do rundy wio-
sennej zespó" Olimpii zmierzy"
si# w Tarnowie z liderem tar-
nowskiej klasy okr#gowej,
miejscow$ Iskr$. Spotkanie ro-
zegrane zosta"o w wymiarze
czasowym 2x40 minut. Wojni-
czanie, których pod nieobec-
no%& chorego trenera Macieja
Smagacza prowadzi" duet pre-
zes Tadeusz Hajdo i kierownik
dru'yny Jaros"aw Grajewski
bardzo dobrze zagrali szcze-
gólnie w drugiej po"owie. –
Warunki terenowe na boisku
nie by!y najlepsze. Gra toczy!a
si" na b!otnistej p!ycie pokrytej
licznymi ka!u#ami, trudno
by!o wi"c my$le% o finezyjnej
grze. W pierwszej po!owie gra-
li$my „pod gór"” i pod wiatr,
dlatego nasze konto po stronie
zysków by!o puste. Znacznie
lepiej zagrali$my po zmianie
stron, natomiast wyj&tkowo
skuteczny by! wtedy nasz
nowy nabytek Dawid Kurzaw-
ski, który trzykrotnie pokona!
bramkarza gospodarzy – pod-
kre%li" kierownik zespo"u
z Wojnicza.

W dru'ynie Olimpii w so-
botnim sparingu nie zagrali
Szymon Pazdo" i Jaros"aw
Ulas, których zatrzyma"y obo-
wi$zki na uczelni, chory na
angin# Jacek Malisz, b#d$cy
w pracy Sebastian Nosek oraz
bramkarz Kacper Zapa"a, który
wyjecha" na wycieczk# zagra-
niczn$.

W najbli'szym meczu, któ-
rego stawk$ b#d$ ju' czwar-
toligowe punkty, zespó" Olim-
pii w niedziel# zmierzy& si#
ma na wyje(dzie z zespo"em
LKS Mogilany. Gdyby jednak
zaplanowana na 20/21 marca
kolejka IV ligi ma"opolskiej
zosta"a prze"o'ona na inny ter-
min z powodu z"ych warunków
atmosferycznych wojniczanie
rozegraj$ kolejny mecz kon-
trolny, w którym ich rywalem
b#dzie wyst#puj$cy w V lidze
tarnowsko-nowos$deckiej ze-
spó" D$brovii D$browa Tar-
nowska.

W meczu z IV-ligow$ Olim-
pi$ tarnowianie dzielnie wal-
czyli w pierwszej po"owie, gdy
grali z wiatrem. Po akcji ofen-
sywnej wyprowadzonej z g"#bi
pola, wykorzystuj$c asyst#
Piotra Kwiatka, przepi#kn$
bramk# zdoby" wtedy Micha"
Starzyk. W drugiej ods"onie
tarnowianie mogli zniwelowa&
rozmiary pora'ki lecz Daniel
Mruk nie wykorzysta" rzutu
karnego przegrywaj$c poje-
dynek z Paw"em Stefa!skim. 

Zespó" Iskry w sobotnim
meczu wyst$pi" bez trzech
podstawowych graczy, b#d$ce-
go w pracy Witolda Mruka
oraz za"atwiaj$cych sprawy
osobiste w Bi"goraju Mateusza
Zarzyckiego i Roberta Larwy.
Na boisku nie pojawi" si# tak'e
bramkarz Dawid Imburski,
który nie czu" si# najlepiej
i w trakcie meczu uda" si# do
domu. (PIET)

Bramki: Bajda 36, K. Krokosz 70 – Ma$laniec
40, Misa 61.
BKS: Pi&tek – Komenda, Gaw"owicz, Kasprzyk,
Rachwalski – Bajda, J. Buczek, Kaczmarczyk,
Siwek - Handzlik, Wi'sek oraz Data, Le$niak,
Strach, Nowak, K. Krokosz.
Wis"a: Wielb"&d – G. Mikler, M. Buczek, Siodlarz
– Cygan, Krzyk, Tabor, Ma$laniec, %. (liwa -
Misa, Ko"odziej oraz Sarara, D. Mikler.

Dla obydwu ekip mecz roze-
grany w podboche!skich Cho-
denicach by" prób$ generaln$
przed startem rozgrywek li-
gowych. Niestety pi"karzom
przysz"o gra& w do%& trudnych
warunkach, w których musieli
nie tylko stara& si# anga'owa&
w gr#, ale tak'e w to by nie
nabawi& si# niepotrzebnej
kontuzji.

- W tych do$% ci"#kich wa-
runkach boiskowych grali$-
my troch" zbyt chaotycznie.
Poza tym na zbyt du#o po-
zwolili$my rywalom. Z prze-
biegu meczu byli$my lepszym
zespo!em, lecz z powodu
s!abej skuteczno$ci nie zna-
laz!o to odzwierciedlenia
w wyniku – oceni" wyst#p
swoich podopiecznych trener
dru'yny boche!skiej, Marcin
Le%niak. 

Zespó" z Bochni zagra" nie-
mal w optymalnym sk"adzie,
gdy' brakowa"o jedynie Se-
bastiana Serafina i Mateusza
Kruczka. Na meczu obecny
by" natomiast Kamil Ryndych,
jednak szkoleniowiec nie wy-
stawi" go do gry, nie chc$c ry-

zykowa& odnowienia si# nie-
dawno wyleczonej kontuzji.

Je%li chodzi o transfery
w zespole Boche!skiego, to
jak na razie sfinalizowano wy-
po'yczenia zawodników Hut-
nika Kraków Andrzej Komen-
da i Jaros"aw Siwek. W naj-
bli'szym tygodniu dzia"acze
klubu maj$ natomiast konty-
nuowa& rozmowy z klubem
Novi/Rzezawianka Rzezawa
w sprawie wypo'yczenia
Krzysztofa Krokosza.

W dru'ynie Wis"y Grobla
do kontuzjowanego Marka
Budki, do"$czyli ostatnio Ta-
deusz Nizio" i Tomasz )liwa,
którzy doznali urazów we
wcze%niejszym sparingu z Tu-
chovi$. Ponadto z ró'nych

wzgl#dów brakowa"o Marcina
Krokosza, Jakuba Mikulskiego
i testowanego zawodnika Nad-
wi%lanki Nowe Brzesko To-
masza Grotka. – Jestem bardzo
zadowolony z postawy zespo!u,
nie tylko w tym, ale równie#
wcze$niejszych meczach kon-
trolnych. Zawodnicy z pe!nym
zaanga#owaniem podchodz&
do ka#dego rywala, bez wzgl"-
du na to z której jest ligi.
W efekcie byli$my równorz"d-
nym rywalem dla dru#yny
z Bochni. Takie podej$cie
pi!karzy pozwala z optymiz-
mem oczekiwa% na rozpocz"cie
rundy wiosennej – stwierdzi"
nowy szkoleniowiec Wis"y
Grobla, Mariusz Krzywda.

(JB)

1 / 8  F I N A!U  P P  –
T O Z P N .  Wis!a Szczucin –
Wolania Wola Rz"dzi#ska 2-2
(1-1); rzuty karne 7-6
1-0 Pochro# 19, 1-1 Jasiak 45, 1-2 Pu-
ciennik 74, 2-2 Cholewa 80. S'dziowa"
Mateusz Libera (!abno). !ó"te kartki:
Urban, Ko"ton, Oleksy – Kaim. Czerwona
kartka: Goli#ski (64 - faul taktyczny).
Widzów 50.
Wis"a: Liguz - Miklasi#ski (55 Oleksy), Lechowicz,
B'dkowski, Kapel (55 K"agisz) - Pochro# (62
Giza), Stachura (72 %abuz), Ko"ton, Bator -
Cholewa, Urban.
Wolania: Mikrut - Roik, Goli#ski, Kaim (46
Malec), Tadel - Dr&g (55 Gro#ski), Kozio",
Bro)ek, Adamowski (46 P"uciennik) - Jasiak,
G&sior (46 Czarnik).

Mi"$ niespodziank# swoim naj-
wierniejszym kibicom sprawili
pi"karze V-ligowej Wis"y, którzy
w pucharowej rywalizacji wy-
eliminowali po rzutach karnych
wy'ej notowan$ Wolani#. Mecz
rozgrywany by" w trudnych
warunkach atmosferycznych,
na grz$skim boisku, co
znacz$co wp"yn#"o na jako%&
widowiska.

Przez wi#ksz$ cz#%& spot-
kania optyczn$ przewag# mieli
pi"karze z Woli Rz#dzi!skiej,
którzy jednak mimo stwarza-
nych sytuacji mieli problemy
z udokumentowaniem jej go-
lem. Do przerwy go%cie po dwie

niewykorzystane sytuacje mieli
na koncie Jasiak i G$sior. Sku-
teczni byli natomiast gospoda-
rze, którzy w 19 min nieocze-
kiwanie obj#li prowadzenie. Po
akcji zainicjowanej przez Ka-
pela, z prawego skrzyd"a za-
centrowa" Bator, a polu karnym
Pochro! strza"em z 10 m nie
da" 'adnych szans Mikrutowi.
Wolania skutecznie odpowie-
dzia"a dopiero tu' przed prze-
rw$, gdy wyrównuj$cego gola
bezpo%rednio z rzutu ro'nego
strzeli" Kozio".

W drugiej cz#%ci meczu na-
dal dominowali go%cie, lecz ko-
lejne strza"y Jasiaka, P"uciennika

i Bro'ka by"y niecelne, b$d( te'
udanie interweniowa" Liguz. Nie-
co odwa'niej zaatakowali rów-
nie' szczucinianie. Wdogodnych
sytuacjach strzelali kolejno
Ko"ton, Cholewa i Stachura, lecz
za ka'dym razem dobrym re-
fleksem wykazywa" si# Mikrut.
Wreszcie w 74 min prowadzenie
obj#"a Wolania, gdy po rajdzie
prawym skrzyd"em Bro'ek za-
gra" wzd"u' linii bramkowej,
a P"uciennik z 7 m pokona" Li-
guza. Gospodarze nie dali jednak
za wygran$ i w 80 min Cholewa
wykorzystuj$c zagranie Urbana,
p"askim strza"em z 22 m odrobi"
straty. (JB) 

Znów
efektownie
w ofensywie
S P A R I N G  I I - L I G O W C Ó W .
Bruk-Bet Nieciecza – Stal Mielec
4-0 (0-0)
Bramki: Pawe" Mrozi#ski 50-samobójcza, Sza"'ga
62, 83, Smó"ka 70.
Bruk-Bet: Budka – Rygu"a, Czarny, Cios, Wójcik
– Kot, Metz, P. Fija", Ogórek – Szczoczarz, Le$-
niowski oraz Baran, Kleinschmidt, Jacek, Zontek,
Fedoruk, Prokop, Cygnar, Kwiek, Sza"'ga, Smó"ka.

Zespó" Bruk-Betu zamiast za-
planowanego na niedziel# po-
jedynku ligowego ze )witem
Nowy Dwór Mazowiecki w so-
bot# w Strasz#cinie rozegra"
kolejny mecz kontrolny, w któ-
rym tym razem zmierzy" si#
z III-ligow$ Stal$ Mielec. – Fa-
talne warunki atmosferyczne
sprawi!y, #e Wydzia! Gier
PZPN prze!o#y! kolejn& kolejk"
ligow&. Nie ukrywam, #e aura
pokrzy#owa!a nam nieco plany,
byli$my ju# bowiem psychicznie
nastawieni na walk" z wiceli-
derem drugiej ligi, tymczasem
z konieczno$ci rozegrali$my ko-
lejny sparing. Mimo fatalnej
aury boisko w Strasz"cinie by!o
w miar" dobrze przygotowane,
dlatego jestem zadowolony z gry
kontrolnej. Tym bardziej, #e
trzecioligowcy z Mielca, mimo
wysokiej pora#ki, byli bardzo
dobrze usposobionym rywalem
i zmusili moich zawodników
do du#ego wysi!ku. Zadowolony
jestem g!ównie z bardzo dobrej
gry w ofensywie, mogli$my bo-
wiem strzeli% znacznie wi"cej
bramek lecz w pierwszej
po!owie bardzo dobre okazje
bramkowe zaprzepa$cili mi"dzy
innymi 'ukasz Szczoczarz
i Piotr Kot, natomiast po prze-
rwie sytuacji sam na sam
z bramkarzem nie wykorzystali
Pawe! Smó!ka i Dawid Kwiek.
Mimo to musz" przyzna%, #e
nasze akcje ofensywne prowa-
dzone by!y z polotem i mog!y
si" podoba%. Cieszy te# to, #e
zachowali$my czyste konto
w defensywie oraz to, #e za-
wodnicy zako(czyli spotkanie
bez #adnych urazów, graj&c bo-
wiem w trudnych warunkach
terenowych nietrudno o kon-
tuzj" – stwierdzi" trener Bruk-
Betu Marcin Ja"ocha.

W zespole z Niecieczy tym
razem zabrak"o Waldemara
Dzier'anowskiego i Piotra Tra-
farskiego. - Waldek jest ju#
w ko(cowym etapie leczenia po
zapaleniu $ci"gna Achillesa.
Chc" by zaleczy! kontuzj" do
ko(ca i w pe!ni zdrowy przy-
st&pi! do rozgrywek ligowych,
dlatego na razie traktuj" go nie-
co ulgowo. Drugi z wymienio-
nych graczy, Piotr Trafarski
przez trzy dni w minionym ty-
godniu trenowa! ju# z dru#yn&
na sto procent, jednak w czwar-
tek nabawi! si" zapalenia ucha
i lekarz zaleci! mu kilka dni
przerwy w zaj"ciach. Od jutra
powinien ju# jednak wróci% do
treningu – poinformowa" szko-
leniowiec Bruk-Betu.

W sobot#, je'eli tylko pogoda
na to pozwoli, zespó" Bruk-Betu
zmierzy si# w meczu wyjazdo-
wym o drugoligowe punkty z Re-
sovi$ Rzeszów.

(PIET) 

1 / 8  F I N A!U  P P  –
T O Z P N .  W zaleg!ym meczu
1/8 fina!u Pucharu Polski na
szczeblu Tarnowskiego OZPN
zespó! rezerw Bruk-Betu Nie-
ciecza mia! zmierzy$ si" z Tu-
chovi% Tuchów. 

Spotkanie mia"o zosta& roze-
grane na bocznym boisku Iskry

Tarnów, jednak przed jego roz-
pocz#ciem s#dzia g"ówny Pawe"
P"oskonka z Tarnowa przepro-
wadzi" dok"adny rekonesans
p"yty boiska i uzna" 'e nie na-
daje si# ona do rozegrania me-
czu. – Na wspomnianym bois-
ku, bezpo$rednio przed zapla-
nowanym meczem o Puchar
Polski pomi"dzy rezerwami

Bruk-Betu i Tuchovi&, odby!
si" mecz sparingowy, po któ-
rym p!yta boiska zosta!a ca!ko-
wicie zniszczona. Ponadto na
znacznej powierzchni boiska
utworzy!y si" liczne ka!u#e
uzna!em wi"c, #e gra na takiej
p!ycie by!aby zbyt niebezpiecz-
na dla zdrowia zawodników
obu dru#yn i nie wyrazi!em

zgody na rozegranie meczu –
poinformowa" s#dzia g"ówny
Pawe" P"oskonka.

Trenerzy obu dru'yn mieli
podobne zdanie jak s#dzia,
dlatego z pe"nym zrozumie-
niem przyj#li decyzj# arbitra
o odwo"aniu meczu. Nowy ter-
min spotkania wyznaczy Wy-
dzia" Gier TOZPN. (PIET)

Wolania za burt! Pucharu Polski

W Tarnowie nie zagrali…

Rynduch w roli kibica 
S PA R I N G  I V - L I G O W C Ó W .  BKS Bochnia – Wis!a Grobla 2-2 (1-1)

Pi!karze Wis!y Grobla (ciemne stroje) okazali si" wymagaj%cy rywalem dla dru&yny z Bochni. FOT. JAROS!AW BODUCH


