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Tarnów czeka
na najlepszych
!U!E L .  Dzisiaj na torach
w Lublinie i Opolu rozegrane zo-
stan! zaleg"e turnieje pó"fina"owe
eliminacji krajowych do Indywi-
dualnych Mistrzostw #wiata 2011. 

Wyst!pi w nich czterech zawod-
ników „Jaskó"ek” Krzysztof
Kasprzak, Tomasz J#drzejak,
Sebastian U"amek i Szymon
Kie"basa, który jest zawodnikiem
rezerwowym.

W turnieju pó"fina"owym
w Lublinie zaprezentuje si#
dwóch zawodników Tauronu
Azotów Tarnów Krzysztof Kasp-
rzak (nr 10) i Tomasz J#drzejak
(nr 11). Ich najgro$niejszymi ry-
walami w walce o awans do tur-
nieju fina"owego b#d! zawodnik
Unii Leszno Janusz Ko"odziej,
Grzegorz Walasek z Polonii Byd-
goszcz, Rune Holta z W"ókniarza
Cz#stochowa i Adrian Miedzi%-
ski z Unibaksu Toru%. 

W drugim, znacznie mocniej
obsadzonym pó"finale, na torze
w Opolu wystartuje osamotniony
zawodnik „Jaskó"ek” Sebastian
U"amek (nr 15), który w walce
o awans do turnieju fina"owego
eliminacji krajowych do IM& 2011
zmierzy si# m.in. z Mateuszem
Szczepaniakiem z PS'-u Lechmy
Pozna%, Robertem Ko(ciech!
z Polonii Bydgoszcz, Rafa"em
Okoniewskim z Marmy Hady-
kówki Rzeszów, Adrianem Go-
mólskim ze Startu Gniezno, Ma-
ciejem Janowskim i Piotrem &wi-
derskim z WTS Betard Wroc"aw,
Damianem Bali%skim z Unii Lesz-
no oraz Piotrem Protasiewiczem
i Rafa"em Dobruckim z Falubazu
Zielona Góra. Zawodnikiem re-
zerwowym wyznaczonym na za-
wody w Opolu jest wychowanek
„Jaskó"ek” Szymon Kie"basa. 

(PIET)

Lider tabeli, zespó" Bruk-Betu
Nieciecza zagra na wyje$dzie
z OKS-em 1945 Olsztyn, nato-
miast Okocimski Brzesko zmie-
rzy si# na w"asnym boisku z Pe-
likanem )owicz.

Niecieczanie na mecz do
Olsztyna wyjechali ju* wczoraj
rano. Na nocleg zatrzymaj! si#
w Szczytnie, gdzie dzisiaj po
przyje$dzie przeprowadz! te*
krótki rozruch. Zespó" Bruk-
Betu do meczu w Olsztynie przy-
st!pi po 24 dniach przerwy! Tyle
czasu min#"o bowiem od ostat-
niego meczu ligowego niecieczan
z Olimpi! Elbl!g. Podopieczni
Marcina Ja"ochy mieli
najd"u*sz! przerw# w rozgryw-
kach spo(ród wszystkich ze-
spo"ów drugoligowych, gdy*
w ostatniej rozegranej kolejce
powinni byli zmierzy+ si# z wy-
cofanym z rozgrywek Hetma-
nem Zamo(+ i dlatego pauzowali.
– Wierz!, "e d#uga przerwa w roz-
grywkach wyjdzie nam na dobre
i po niezbyt szcz!$liwym dla nas
pocz%tku rundy wiosennej karta
si! odwróci i podobnie jak w je-
sieni zaczniemy wygrywa& me-
cze. Z takim nastawieniem je-
dziemy na mecz do Olsztyna –
podkre(li" kierownik dru*yny
Bruk-Betu Krzysztof Kozik.

W dzisiejszym meczu nie za-
graj! jeszcze Norbert Baran
i )ukasz Szczoczarz, którzy po
przerwie spowodowanej kon-
tuzjami wznowili ju* wprawdzie
treningi, do Olsztyna jednak nie

pojechali. W meczowej osiem-
nastce po raz pierwszy po
d"ugiej przerwie znajdzie si#
natomiast powracaj!cy do gry
Waldemar Dzier*anowski.

W pierwszej rundzie, w me-
czu rozegranym w Niecieczy,
Bruk-Bet pokona" zespó" OKS-
u 1945 Olsztyn 6-1.

Drugi zespó" z naszego re-
gionu wyst#puj!cy we wschod-
niej grupie drugiej ligi, Okocim-
ski Brzesko dzisiaj (godz. 17)
zmierzy si# przed w"asn! pub-
liczno(ci! z Pelikanem )owicz.
– To bardzo trudny rywal, który
w tej chwili spisuje si! znacznie
lepiej ni" w rundzie jesiennej.
Mimo wszystko postaramy si!
wykorzysta& atut w#asnego bo-
iska i zagramy o zwyci!stwo.
Nasz zespó# znajduje si! ostatnio
w coraz lepszej dyspozycji z cze-
go wypada si! tylko cieszy& –
podkre(li" trener Okocimskiego
Krzysztof )#tocha.

„Piwosze” s! jedynym ze-
spo"em w drugiej lidze, który
podczas przerwy w rozgryw-
kach spowodowanej og"osze-
niem *a"oby narodowej wzbo-
gacili swoje konto punktowe.
Wydzia" Gier PZPN zweryfiko-
wa" bowiem wynik meczu Oko-
cimskiego ze Startem Otwock,
który przypomnijmy w drama-
tycznych okoliczno(ciach za-
ko%czy" si# remisem 2-2. W ze-
spole Startu wyst!pi" jednak
nieuprawniony zawodnik i wy-
nik zosta" zweryfikowany jako

walkower 3-0 na korzy(+ „Pi-
woszy”, dzi#ki czemu wzbogacili
si# oni o dwa punkty.

W dzisiejszym meczu w ze-
spole Okocimskiego nie zagra
jeszcze Daniel Policht, który po
wyleczeniu urazu kolana wznowi"
ju* wprawdzie treningi, nie jest

jeszcze w pe"ni gotowy do gry.
W meczach ligowych nadal nie
mo*e wyst#powa+ )ukasz P. wo-
bec którego Wydzia" Dyscypliny
PZPN zastosowa" (rodek zapo-
biegawczy w postaci zawieszenia
w prawach zawodnika. Z tego
samego powodu w meczu z Peli-

kanem nie mo*e zagra+ Jaros"aw
P. wobec którego podobne sank-
cje zastosowa" WD Ma"opolskiego
ZPN. – Jarek z#o"y# ju" wyja$-
nienia przed komisj% dyscypli-
narn% i niewykluczone, "e jeszcze
dzisiaj otrzyma pismo z Ma#opol-
skiego Zwi%zku Pi#ki No"nej

w sprawie przywrócenia go do
praw zawodniczych – stwierdzi"
szkoleniowiec „Piwoszy”.

W meczu rundy jesiennej ro-
zegranym w )owiczu Okocimski
przegra" z Pelikanem 0-4.

(PIET) 
tarnow@dziennik.krakow.pl

Daleka wyprawa Bruk-Betu
PI!KA NO"NA. Zespo!y wyst"puj#ce w grupie wschodniej II ligi rozegraj# dzisiaj 20. kolejk" spotka$. 

D!brovia D!browa
Tarnowska – Tuchovia
Tuchów 2-2 (0-0); karne 7-8

0-1 Czy! 63, 1-1 A. Nowak 75, 1-2 Jamka
76, 2-2 M. Bia"as 86 karny.
S#dziowa": Zbigniew Siemi!ski (Tarnów). 
$ó"te kartki: P"aneta – Mi#tak, Czy$. 
Widzów 50.
D%brovia: P"aneta – Wróbel, Miko"ajczak,
J. Cielczyk, Soja – Pude"ko, Si%ka"a (79 Ro-
manowski), M. Bia"as, Rzepka – Chwa"ek,
A. Nowak (84 Szuba).
Tuchovia: Mleczko – Mas"o!, Stec, Niewola,
L%dwik (70 Babiarz) – Karwacki (39 Wi#niow-
ski), Czy$, Bielak (49 Okaz), Mi#tak – Stacho!,
Jamka.

O pierwszej po"owie meczu
w zasadzie mo*na napisa+, *e
si# odby"a. Zawodnicy obu
dru*yn grali wtedy bardzo nie-
poradnie i przez pe"ne 45 minut
nie potrafili skonstruowa+ ani
jednej sensownej akcji ofen-
sywnej, natomiast jedyny celny
strza" na bramk# rywali w 29
min odda" Arkadiusz Chwa"ek.

Po kwadransie gry w drugiej
ods"onie, gdy na boisku nic si#
nie zmieni"o, z trybun s"ycha+
by"o okrzyki „Panie s#dzio
ko%cz pan t! zabaw#, bo czasu
szkoda. Niech od razu strzelaj!
karne”. Wida+ okrzyki kibiców
podzia"a"y mobilizuj!co na za-
wodników obu dru*yn gdy*
w ostatnich 30 minutach wresz-
cie by"o si# czym emocjonowa+.
Najpierw w 63 min po do(rod-
kowaniu Mateusza Mi(taka

z prawej strony pozostawiony
bez opieki Adrian Czy* strza"em
g"ow! z 8 metrów pokona"
bramkarza D!brovii. Chwil# pó-
$niej go(cie mogli prowadzi+
ju* 2-0 jednak uderzenie Mi(-
taka z 6 metrów w znakomitym
stylu obroni" Oskar P"aneta.
Miejscowi po stracie gola ca"y
czas d!*yli do zniwelowania
strat. Uda"o si# im to na kwad-
rans przed ko%cem meczu, gdy

po niecelnym podaniu Adriana
Babiarza pi"k# w (rodku pola
przej!" Mariusz Si!ka"a i pro-
stopad"ym podaniem uruchomi"
Artura Nowaka. Napastnik
D!brovii znalaz" si# sam na
sam z Patrykiem Mleczko
i strza"em w „d"ugi” róg pos"a"
pi"k# do siatki. Gospodarze z re-
misu cieszyli si# tylko kilka-
dziesi!t sekund, gdy* minut#
pó$niej po strzale Czy*a pi"k#
tu* przed bramk! D!brovii
przej!" Krzysztof Jamka i maj!c
przed sob! tylko P"anet# nie

da" mu *adnych szans. Gospo-
darze reklamowali wprawdzie
u s#dziego, *e Jamka by" na
spalonym, arbiter by" jednak
nieugi#ty i gola uzna". Miejscowi
nie za"amali si# jednak utrat!
gola i do ko%ca walczyli
z ogromn! determinacj!. Ich
ambicja zosta"a nagrodzona
w 86 min gdy po do(rodkowaniu
)ukasza Pude"ki bramkarz Tu-
chovii próbuj!c opanowa+ pi"k#
sfaulowa" na polu bramkowym
Andrzeja Szub#. S#dzia bez wa-
hania podyktowa" wtedy rzut
karny, który na gola pewnie za-
mieni" Marcin Bia"as.

O awansie do pó"fina"u roz-
grywek o Puchar Polski na
szczeblu Tarnowskiego OZPN
zadecydowa"a wi#c seria rzutów
karnych. Siedmiu kolejnych gra-
czy D!brovii i Tuchovii nie po-
myli"o si# ani raz. Rozstrzyg-
ni#cie zapad"o dopiero w ósmej
kolejce. Najpierw Wiktor Wi(-
niowski pokona" bramkarza
D!brovii, natomiast chwil# pó-
$niej strza" Sebastiana Roma-
nowskiego obroni" Mleczko.

Strzelcy rzutów 
karnych:
W D%brovii: Wróbel, Soja, M.
Bia"as, P"aneta, Chwa"ek,
Rzepka, Pude"ko, Romanow-
ski (obroni" bramkarz Tucho-
vii).
W Tuchovii: Okaz, Niewola, Sta-
cho%, Stec, Mi(tak, Jamka,
Mas"o%, Wi(niowski. (PIET)

Awans Tuchovii 
po rzutach karnych
PI!KA NO"NA. 1/4 fina!u PP w Tarnowskiem

Dzisiaj zespo"y wyst#puj!ce
w trzeciej lidze ma"opolsko-
(wi#tokrzyskiej rozegraj! 22.
kolejk# spotka%, która pierwo-
tnie mia" si# odby+ w dniach
10/11 kwietnia. 

Zespó" „Jaskó"ek” w (rod#
(godz. 17) zmierzy si# na w"as-
nym boisku z Dalinem My(le-
nice i powalczy o pierwsze
w rundzie wiosennej punkty. –
Najwy"szy czas, by zespó#
wreszcie si! prze#ama# i wierz!,
"e nast%pi to w dzisiejszym
meczu z Dalinem. Podczas prze-
rwy w rozgrywkach spowodo-
wanej wprowadzeniem "a#oby
narodowej rozegrali$my trzy
mecze kontrolne, które bardzo
scali#y nasz% dru"yn!.
W ka"dym z tych spotka' ze-
spó# zaprezentowa# si! z dobrej
strony co na pewno jest dobrym
prognostykiem. Nadal naszym
najwi!kszym grzechem jest
brak skuteczno$ci pod bramk%
rywali, ale ca#y czas pracujemy
nad tym elementem i mam na-
dziej!, "e wreszcie strzelimy
pierwsz% bramk! tej wiosny
w meczu ligowym. Wtedy na
pewno si! co$ ruszy w naszej
grze i zaczniemy gra& z wi!ksz%
pewno$ci% siebie. Nie ukry-
wam, "e licz! te" na korzystne
orzeczenie Wydzia#u Dyscypli-
ny Ma#opolskiego Zwi%zku
Pi#ki No"nej w sprawie zdj!cia
z co najmniej dwóch naszych
pi#karzy $rodka zapobiegaw-
czego w postaci zawieszenia

w prawach zawodnika. Gdyby
tak si! sta#o mogliby oni ju"
dzisiaj zagra& w meczu prze-
ciwko Dalinowi – stwierdzi"
trener Unii Marcin Manelski.

Póki co (rodek zapobiegaw-
czy jakim jest zawieszenie
w prawach zawodników obo-
wi!zuje w stosunku do pi#ciu
pi"karzy Unii )ukasza L., Paw"a
W., Roberta W., Rogera R.
i)ukasza B. Podczas ostatnich
sparingów do gry powróci"
obro%ca Tomasz Sobyra, nato-
miast kontuzjowani Kamil Nyt-
ko i Daniel Miko"ajczyk wzno-
wili ju* treningi i przed dzi-
siejszym spotkaniem z Dalinem
s! ju* do dyspozycji trenera.

W meczu pierwszej rundy
rozegranym w My(lenicach
Dalin pokona" Uni# 3-1.

SPARING III-LIGOWCÓW.
Unia Tarnów - Resovia
Rzeszów 1-2 (1-0)

Kroker 35 - Pi%tkowski 78, 84.
Unia: Lisak - Pawlak, Sobyra, Furma!ski,
Jamróg - Drozdowicz, Kazik, &apuszek,
'l(zak, Saratowicz – Kroker oraz Stylski,
Ojirogbe, W(grzyn, Oc"o!, Witek, 'l(czka.

Mecz kontrolny z Resovi! by"
dla „Jaskó"ek” ostatnim etapem
przygotowa% przed dzisiejszym
pojedynkiem z Dalinem. W ze-
spole tarnowskim po raz ko-
lejny zaprezentowa" si# powra-
caj!cy po kontuzji kolana To-
masz Sobyra. (PIET)

Sparingi
scali!y zespó!
PI!KA NO"NA. 22. kolejka III ligi

50 widzów
ogl"da#o spotkanie pomi$dzy
D"brovi" D"browa Tarnowska,
a Tuchovia Tuchów

Pi"karze Bruk-Betu Nieciecza (w $ó"tych koszulkach) dzisiaj zmierz! si% na wyje&dzie z zespo"em OKS 1945 Olsztyn. FOT. TOPOL 


