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Sokó! Aleksandrów
"ódzki – Kolejarz
Stró#e 2–4 (0–2)

S!y"cio 78 karny

Widzów 100.
Chachu!a – Karp (46 Bartos), S!y"cio,

Kuklis, Bia!ek (65 Uche Obi) – Turek (46
Kukie!ka), Noga, Tarkowski, Okanu – #wi$-
tos!awski, Sessou.
Kolejarz: Go!$biewski – Gry%lak, Ksi$&yc,
Szufryn, Cichy – Skrzypek, Lipecki, Le"niak
(60 Kolisz), S!odowy (46 Je&ewski) – M$&yk
(60 Piosik), Socha.

Zdecydowanym faworytem
wczorajszej potyczki jawi! si"
Kolejarz, trener Jaros!aw
Araszkiewicz przestrzega! jed-
nak przed lekcewa#eniem ry-
wala. Obawy 12–krotnego re-
prezentanta Polski okaza!y si"
p!onne: przyjezdni zafundowali
rywalom cztery gole, dzi"ki
którym powrócili do domów
bogatsi o trzy punkty.

– Cieszy zwyci!stwo, tym
bardziej, "e po dwóch tygo-
dniach przerwy w rozgrywkach
forma ch#opaków by#a dla mnie
wielk$ niewiadom$ – przyzna!
Araszkiewicz. – Na szcz!%cie
zademonstrowali przyzwoit$
skuteczno%&, a gdyby w drugiej
po#owie zachowali si! jak za-
wodowcy, mogli, zamiast straci&
dwa gole, dorzuci& jeszcze ze
trzy trafienia. 

Wy#szo$% przyjezdnych ani
przez moment nie podlega!a
dyskusji. Dominowali nad prze-

ciwnikami wyszkoleniem tech-
nicznym, tempem i dok!adno-
$ci& przeprowadzania akcji. Po-
pe!nione w ko'cówce dwa b!"dy
w obronie kosztowa!y ich utrat"
dwóch goli.

Kolejarz po tej kolejce zosta!
liderem. (DW) 

Faworyt nie zawiód!

Jak pad!y bramki

0–1Po podaniu Witolda
Cichego Mariusz

M!"yk przerzuci# pi#k! nad
sob$, by strza#em z 14 m po-
kona% Micha#a Chachu#!.

0–2Dawid Szufryn po-
da# do Micha#a

Gry&laka, ten przekaza# pi#-
k! Krzysztofowi Lipeckie-
mu, który skutecznie ude-
rzy# z 16 m.

0–3Jacek Kuklis sfau-
lowa# Bart#omieja

Soch!, a futbolow$ spra-
wiedliwo'% z 11 m wymierzy#
sam poszkodowany.

0–4Po zagraniu
w „uliczk!” M!"y-

ka w sytuacji sam na sam
znalaz# si! Jonasz Je"ewski
i nie zmarnowa# okazji.

1–4Pi#k!, zbyt krótko
podawan$ do Kami-

la Go#!biewskiego przez Da-
wida Szufryna, przej$# Ka-
mil Bartos, z 18 m trafiaj$c
do pustej bramki. 

2–4Szufryn nazbyt
ostro potraktowa#

w polu karnym Konrada Tar-
kowskiego, a Piotr S#y'cio
pewnie wykona# zarz$dzon$
przez s!dziego jedenastk!.

Nokaut po
kontrach

III LIGA:
Nida Pi$czów – Hutnik
Kraków 2–5 (1–3) 

Zygu!a – Karpi'ski, G!uc, Szafraniec,
Madej (46 Myca) – Sobczyk, M. Mika (60 S$k),
Wilkus, (. Mika (85 Gajda) – Kasza, Chlewicki
(77 P$cherz).

P$knicki – Gadula, Kuczek, Jarosz,
Nosek – Urbaniec, Przytu!a (77 Jurkowski),
Krawczyk (82 Pacanowski), Nawrot – Pacyga,
Szewczyk (75 Gorgo').

Odm!odzony i przebudowany
wicelider tabeli odniós! zaska-
kuj&co wysokie zwyci"stwo,
cho% ju# w 1 min straci! gola
po wymianie pi!ki mi"dzy
Chlewickim i (. Mik&, zako'-
czon& celnym strza!em tego
drugiego.

Rozochoceni gospodarze
znowu ruszyli do ataku, ale
szybko nadziali si" na dwie
kontry Hutnika. Najpierw
pi"knym strza!em w „okienko”
wyrówna! Nawrot, a po chwili
po b!"dzie defensywy Nidy
gola uzyska! Krawczyk. Pi'-
czowianie poderwali si" raz
jeszcze do ataku, ale gdy stra-
cili trzeci& bramk" – znowu
autorstwa Krawczyka – prze-
stali wierzy% w mo#liwo$% od-
robienia strat.

O#ywili si" na moment po
„kontaktowym” golu Wilkusa,
ale ich zapa! zaraz ostudzi!
celnym strza!em Nawrot (gos-
podarze znowu za bardzo si"
odkryli). Wynik meczu ustali!
Szewczyk. Hutnicy byli m&-
drze kierowani przez do$wiad-
czonego Przytu!". Zaimpono-
wali wybieganiem, szybko$ci&
prowadzenia akcji i skutecz-
no$ci&.

(FIL)

W taki sposób S!awomir Jag!a zdoby! pierwsz" bramk# w meczu FOT. MACIEJ PYTKA

Concordia
Piotrków Tryb. – Przebój
Wolbrom 1–0 (0–0)

1–0 Duda 62 samob.

Karasiak – Kaniecki, Kaciczak,
Moli'ski, Ró&ycki (56 Zaor) – Bortnik,
Juszkiewicz, Kuku!ka, Potocki (87 Wi"-
niewski)– Wrzesi'ski  (65 Jab!ecki) , 
Wolan.

Palczewski – Duda, Ros!o', Ki-
czy'ski, )mudka (56 Chrzanowski) – Trze-
mielewski, Siedlarz, Guja (85 Kowalski),
Jarosz (70 Kuta), Derejczyk – Rak.

W pojedynku s&siadów z do!u
tabeli chodzi!o g!ównie o to,
#eby nie straci% bramki, bo
oba zespo!y wiosn& nie zdo-
by!y punktów, wi"c pocz&tek
by! nerwowy. W 3 min Pal-
czewski mia! k!opoty z opa-
nowaniem pi!ki, ale sko'czy!o

si" na strachu – Wolan nie
pokona! go z kilku metrów.
W odpowiedzi na przedpolu
miejscowych dosz!o do za-
mieszania, ale sytuacj" wy-
ja$nili obro'cy.

Z czasem obie strony po-
czyna!y sobie coraz $mielej.
W 21 min w dobrej pozycji
znalaz! si" Guja, ale zosta!
zablokowany przez Kaciczaka,
a po chwili Juszkiewicz przy-
mierzy! w boczn& siatk".

Miejscowi, w 32 min, trafili
w ko'cu do siatki, ale s"dzio-
wie odgwizdali spalonego.

Szcz"$cia nie mia! Jarosz,
po strzale którego pi!ka mini-
malnie min"!a s!upek Kara-
siaka (34 min). Jeszcze Rak
uderzy! z wolnego ponad
bramk& (38 min), ale w ostat-
niej minucie przed przerw&
fortuna u$miechn"!a si" do
wolbromian, bo – po uderzeniu
Potockiego – jeden z obro'ców
wybi! pi!k" niemal z linii bram-
kowej.

Losy meczu rozstrzygn"!y
si" po przerwie, kiedy, ku roz-
paczy Dudy i wszystkich wol-
bromian, pi!ka wpad!a do siat-
ki. – Grali%my w pi#k!, a rywale
strzelili gola. Szok – oceni! Ma-
teusz Cebo, kierownik dru#yny
Przeboju.

– W tym meczu interesowa#o
nas tylko zwyci!stwo, bo ju"
raz u siebie, przegrali%my z s$-
siadem w tabeli, a chodzi mi
o pojedynek z rzeszowsk$ Stal$
– powiedzia! trener Concordii
Zbigniew Karbownik. – Wygra-
na nad Przebojem doda#a nam
wiary we w#asne mo"liwo%ci.

(ZAB)

Szok po samobójczym golu

Jak pad!a bramka

1–0 Wolan w sytuacji
sam na sam zagra#

wzd#u" bramki, nabijaj$c pi#-
k$ Dud!.

Stal Rzeszów – Start Otwock 2–1
(0–1), Grybo' 85, Wola(ski 90
– Sta(czuk 30. Wigry Suwa#ki
– Ruch Wysokie Mazowieckie 0–2
(0–0), Strózik 76, )ukasik 89.
GKS Jastrz!bie – Jeziorak I#awa
0–0. *wit Nowy Dwór Mazowiec-
ki – Olimpia Elbl$g 2–0 (0–0), Ku-
charczyk 83 karny, Zjawi(ski 90.
Pauzuje Resovia.
    1.  Kolejarz              23      45        13–6–4         38–23
   2.  #wit                       23      45        13–6–4         40–29
   3.  Resovia               23      44        12–8–3         40–14
   4.  Bruk–Bet           23      43        13–4–6         40–17
   5.  Okocimski         23       41        12–5–6         32–29
   6.  Start                     23      40        12–4–7         29–23
   7.  Jeziorak             23      39        10–9–4          27–17
   8.  Ruch                     23      38        10–8–5         36–24

   9.  Wigry                   23      38        10–8–5         33–17
 10.  OKS                       23      30          8–6–9         30–33
  11.  Pelikan                23      28          7–7–9          27–26
 12.  Olimpia               23      25         8–1–14         34–46
 13.  Stal                        23      23        6–5–12         25–38
 14.  Sokó!                    23      23        6–5–12          19–30
 15.  Jastrz$bie         23      22        6–4–13          31–41
 16.  Concordia         23       17        4–5–14         20–40
 17.  Przebój               23       15        4–3–16         26–47
 18.  Hetman              23       16        4–4–15         20–51

Przebój – Bruk–Bet,
Sokó# – Okocimski, Start –*wit,
Stal – OKS, Jeziorak – Resovia,
Pelikan – Ruch, Jastrz!bie – Wig-
ry; Kolejarz – Olimpia.
Pauzuje Concordia.

(ML)

Pozosta!e mecze i tabela

W dodatkowym
czasie

III LIGA:
Wierna Ma!ogoszcz
– Garbarnia Kraków 
1–1 (1–0)

Wierna: Zieli'ski – B$tkowski, Go!*bek, Bie',
Piotrowski – Foksa (60 Trybek), Rogala, Stanek
(65 Kwa"niewski), Miernik – Drej, Kita (72
Hajduk). 
Garbarnia: )ylski – Ma!ota, Szewczyk, Pluta,
Schacherer – Przenios!o (85 Ku%ma), Kosowicz
(77 Juraszek), Kalemba, Chod%ko – Praciak,
Wojciechowski (46 Jamka). 

Krakowianie w doliczonym cza-
sie gry uratowali punkt po golu
Praciaka, zdobytym po fatal-
nym b!"dzie Zieli'skiego, który,
chc&c przechwyci% do$rodko-
wanie, tak niefortunnie inter-
weniowa!, #e wpakowa! pi!k"
do w!asnej bramki. Garbarnia
zremisowa!a jednak zas!u#enie.
Po przerwie mia!a bowiem
przewag", a Wierna, która pro-
wadzenie uzyska!a w pierwszej
po!owie po sk!adnej akcji
i strzale Miernika z 5 metrów,
skupi!a si" na obronie wyniku.
Udawa!o si" to jej prawie do
ko'ca spotkania. Ale, jak wia-
domo, prawie robi ró#nic"...

(FIL)

OKS 1945 Olsztyn – Bruk–
–Bet Nieciecza 1–0 (0–0)

1–0 Pawe! G!owacki 70 karny.

800.
Iwanowski – Bucholc, S$drowski,

Koprucki, Falkowski – Suchocki (63 Podho-
rodecki), Aziewicz, Alancewicz (87 Ró&owicz),
Pawe! G!owacki (84 Tunkiewicz) – Piotr G!o-
wacki (46 Stefanowicz), Mi!kowski.
Bruk–Bet: Budka – Kleinschmidt (78 Dzie-
r&anowski), Czarny, Jacek, Zontek – Fedoruk,
Prokop, Metz (72 Cygnar), Sza!$ga – Trafarski,
Kwiek (46 Smó!ka).

Zespó! Bruk–Betu, który by!
prawdziw& rewelacj& rundy je-
siennej, w drugiej cz"$ci sezonu
nadal nie strzeli! jeszcze bramki
i po raz trzeci przegra! mecz
0–1. W pierwszej po!owie która
nie sta!a na zbyt wysokim po-
ziomie okazje do zdobycia goli
mieli Tomasz Metz i Adrian Fe-

doruk, w obu przypadkach zna-
komicie spisa! si" jednak bram-
karz gospodarzy.

W drugiej ods!onie Pawe!
Smó!ka zbyt d!ugo zwleka! z od-
daniem strza!u i zosta! zablo-
kowany przez obro'ców. Po stra-
cie gola go$cie ca!y czas ambit-
nie d&#yli do zmiany niekorzys-
tnego wyniku, ich wysi!ki nie
znalaz!y jednak potwierdzenia
na tablicy wyników. (PIET)

Znowu pora"ka

Jak pad!a bramka

1–0Miejscowi przej!li pi#-
k! w 'rodkowej strefie

boiska, futbolówka trafi#a do
Mi#kowskiego, któremu na gra-
nicy pola karnego próbowa#
przeszkadza% Czarny. Arbiter
zdecydowa# si! na podyktowa-
nie rzutu karnego, którego na
gola zamieni# Pawe# G#owacki.

II liga: 
Okocimski Brzesko
– Pelikan "owicz 2–0 (1–0)

1–0 Jag!a 15, 2–0 Gil 67.

: Libera – Szymonik, Cegli'ski, Jag!a,
Wawryka – Pyciak, Darmochwa!, Kozie! (61
Wojcieszy'ski), Matras (46 Rupa) – Ogar, Gil.
Pelikan: Sabela – Krysi'ski (72 Mitrowski),
Brodecki, Szymura, Gawlik – Janczarek (67
Domi'czak), (ochowski, Chmiel, Ko%mi'ski
(63 Bryk), Mordzakowski (73 Gamla) – Zaremba. 

Zespó! Okocimskiego Brzesko
nadal zachowa! miano dru#yny
niepokonanej w meczu ligowym
w tym sezonie na w!asnym bo-
isku. Tym razem „Piwosze” nie
zagrali mo#e pi!ki !adnej dla
oka, ale byli bardzo skuteczni.
Jako pierwszy na list" strzelców
wpisa! si" S!awomir Jag!a, a by!o
to po pierwszej gro)nej akcji
pod bramk& Pelikana. Chwil"
pó)niej miejscowi bliscy byli
zdobycia kolejnego gola, jednak
mocny strza! Paw!a Pyciaka od-
dany z ostrego k&ta bramkarz
Pelikana wybi! na rzut ro#ny. 

Go$cie, mimo #e atakowali
bramk" Okocimskiego bardzo
rzadko, w 28 min mogli dopro-

wadzi% do wyrównania. Wtedy
to po kapitalnym uderzeniu
z rzutu wolnego w wykonaniu
Konrada Ko)mi'skiego pi!ka
min"!a mur i trafi!a w po-
przeczk".

Druga ods!ona rozpocz"!a
si" od ataków brzeszczan, którzy
co chwil" niepokoili obron" go-
$ci. Znakomit& okazj" do pod-
wy#szenia prowadzenia w 55
min mia! Rafa! Gil, który po po-
daniu Tomasza Ogara znalaz!
si" ju# na czystej pozycji, Witold
Sabela zdo!a! jednak wybroni%
jego strza!. W przed!u#onym
czasie gry Micha! Gamla bliski
by! strzelenia honorowej bramki
dla Pelikana, lecz pi!ka po jego
uderzeniu trafi!a w s!upek. 

PIOTR PIETRAS

Wreszcie skuteczni

Zdaniem trenerów

Krzysztof #$tocha, Okocimski:
– Po d#ugiej, nieplanowanej przerwie zagrali'my zupe#nie przyzwoicie,
cho% nie by#o to jeszcze to, na co sta% nasz$ dru"yn!. W ko(cówce bar-
dzo si! denerwowa#em, tym razem prowadz$c 2–0 nie pozwolili'my
ju" sobie jednak strzeli% ani jednego gola, tak jak by#o to w meczu ze
Startem i dowie&li'my zwyci!stwo do ostatniego gwizdka s!dziego.

Piotr Stach, Pelikan:
– Wyjechali'my z domu w dniu meczu, w trasie zepsu# si! nam jesz-
cze autobus i efekt tego by# taki, "e przyjechali'my do Brzeska, ro-
zegrali'my mecz i po w#asnych b#!dach przegrali'my go 0–2.

Jak pad!y bramki

1–0Darmochwa# do-
'rodkowa# pi#k!

z rzutu ro"nego na „krótki”
s#upek, natomiast Jag#a,
ubiegaj$c obro(ców Pelika-
na, g#ow$ pos#a# pi#k! do
siatki obok kompletnie za-
skoczonego Sabeli.

2–0Gawlik próbowa#
poda% pi#k! g#ow$

do swojego bramkarza,
uczyni# to jednak zbyt s#abo
i pi#k! przej$# Gil, który mi-
n$# Sabel! i strzelaj$c do
pustej bramki ustali# wynik.


