
Marcin Manelski, trener Unii:
- Forma jak! zespó" zaprezen-
towa" w spotkaniu z Dalinem
niesamowicie podbudowa"a
nie tylko mnie, ale i zawodni-
ków. Po meczach kontrolnych,
jakie rozegrali#my w niepla-
nowanej przerwie w rozgryw-
kach zespó" niesamowicie si$
scali", co jest bardzo optymis-
tycznym prognostykiem przed
dalsz! cz$#ci! rozgrywek. Spo-
ry wp"yw na dobr! postaw$
mia"o kilka faktów, jakie wy-

darzy"y si$ bezpo#rednio przed
meczem. Najwa%niejszym z
nich by"o to, %e zawodnicy po
raz pierwszy od dziewi$ciu
miesi$cy otrzymali wyp"at$,
ponadto od niepami$tnych cza-
sów zagrali na równym, wy-
walcowanym i wykoszonym.
Zespó" podbudowa"a tak%e wia-
domo#& jak! otrzymali#my na
godzin$ przed rozpocz$ciem
spotkania z WG MZPN, który
zdj!" z trzech naszych zawod-
ników 'ukasza Lisaka, Roberta

Witka i Paw"a W$grzyna #ro-
dek zapobiegawczy, jakim by"o
zawieszenie w prawach za-
wodnika. Zawodnicy ci nie za-
grali jeszcze z Dalinem, gdy%
wrócili z Krakowa ju% w trakcie
trwania meczu. Je#li chodzi o
postaw$ dru%yny nale%y pod-
kre#li&, %e sporo spokoju do
gry naszej defensywy wniós"
Tomasz Sobyra, przy którym
bardzo dobrze czuje si$ m"ody
Marcin Furma(ski. Bardzo
dobrze zagra"a tak%e linie po-

mocy, w której wyró%niaj!cym
si$ zawodnikiem by" 'ukasz
Kazik oraz po przerwie Adrian
)l$zak. Wreszcie skutecznie
zagra" Piotr Drozdowicz, który
zdoby" dwie bramki, nale%y
tak%e podkre#li& coraz lepsz!
postaw$ w ataku Adriana Kro-
kera. Generalnie ca"y zespó"
zas"u%y" na s"owa pochwa"y
za ogromn! ambicj$ i zaan-
ga%owanie.

(PIET)
tarnow@dziennik.krakow.pl

Po meczu tarnowskiej Unii
powia!o optymizmem
PI!KA NO"NA. Unia Tarnów – Dalin My!lenice (3-0)

Zabrak!o
dok!adno"ci
PI!KA NO"NA. OKS 1945 Olsztyn –
Bruk-Bet Nieciecza (1-0)

Marcin Ja!ocha, trener Bruk-
Betu: - Nadal nie potrafimy
prze"ama& si$ w rundzie wio-
sennej i w trzecim kolejnym
meczu tracimy jednego gola
i przegrywamy spotkanie.
W pierwszej po"owie mieli#my
dwie doskona"e sytuacje do
strzelenia goli, jednak ani
Adrian Fedoruk, ani Tomasz
Metz nie potrafili pokona&
bramkarza gospodarzy. Na-
szym najwi$kszym grzechem
by" brak dok"adno#ci w roz-
grywaniu pi"ki w #rodkowej
strefie boiska. Pope"niali#my
zbyt du%o strat, po których ry-
wale wyprowadzali kontry
i niewiele si$ wysilaj!c za-
gra%ali naszej bramce. Nasi
zawodnicy, by skasowa& te ak-
cje zupe"nie niepotrzebnie mu-
sieli traci& wtedy si"y i ko"o
si$ zamyka"o. Zespó" z Olszty-
na nie zaprezentowa" nic
szczególnego, stara" si$ jedynie

przeszkadza& nam w grze
i taka taktyka przynios"a mu
trzy punkty. Inna sprawa, %e
s$dzia chyba zbyt pochopnie
podyktowa" rzut karny dla
gospodarzy, po którym stra-
cili#my gola. W dalszej cz$#ci
meczu mia"y miejsce sytuacje,
w których z du%o wi$ksz! pew-
no#ci! mo%na by"o si$ spo-
dziewa&, %e s$dzia przyzna
miejscowym rzut karny, jed-
nak nie zrobi" ju% tego. Nale%y
tak%e wspomnie&, %e Marcin
Sza"$ga zdoby", w mojej oce-
nie, prawid"ow! bramk$, s$-
dzia dopatrzy" si$ jednak spa-
lonego i gola nam nie uzna".
Jedynym pocieszaj!cym ele-
mentem w naszej grze by"a
znacznie lepsza dyspozycja fi-
zyczna zawodników ni% mia"o
to miejsce przed d"ug!, nie-
planowan! przerw! w roz-
grywkach.  

(PIET)
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TENIS STO!OWY

Sokó! dalej 
od drugiej ligi

W #rod$, w hali Zespo%u Szkó% Po-
nadgimnazjalnych nr 1 w "abnie
rozegrany zosta% pierwszy pó%fi-
na%owy mecz bara&owy o awans
do drugiej ligi m$&czyzn. Rywa-

lem wicemistrza wschodniej gru-
py trzeciej ligi, miejscowego UKS
Sokó%, by% w nim triumfator roz-
grywek w grupie zachodniej,
OSKiR Podwawelski Kraków.
Spotkanie to zako'czy%o si$ wy-
nikiem 10-3 dla dru&yny z Krako-
wa. Wbrew temu, co sugerowa(
móg%by ko'cowy wynik, mia%o
ono jednak zaci$ty przebieg i w
sze#ciu pojedynkach sprawa zwy-

ci$stwa rozstrzyga%a si$ w
pi)tych setach. Mecz rewan&owy
rozegrany zostanie w #rod$ 28
kwietnia w Krakowie. Punkty dla
UKS Sokó% "abno zdobyli: Sta-
nis%aw D)bro# 1, Tomasz Ko-
nieczny 1 oraz debel Konieczny –
Tomasz Opio%a 1 (STM)
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Z!oty Kask jednak 
b"dzie

We wtorek G%ówna Komisja Spor-
tu "u&lowego po raz kolejny zmie-
ni%a decyzj$ w sprawie rozegranie
zaleg%ego turnieju fina%owego
o Z%oty Kask 2009. Kilka dni temu

turniej ten zosta% definitywnie od-
wo%any, jednak nowa decyzja jest
taka, &e zawody te odb$d) si$ 30
kwietnia na torze w Zielonej Gó-
rze. Barwy Unii Tarnów b$d)
w nich reprezentowa( Sebastian
U%amek, Janusz Ko%odziej i Piotr
+widerski. (PIET) 
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Tarnowski
Sport

MKS Trzebinia-Siersza –
Wolania Wola 
Rz!dzi"ska (4-1)

Roman Ciocho", szkolenio-
wiec Wolanii: - Zagrali#my
w os"abionym sk"adzie, gdy%
ze wzgl$du na kontuzje nie
mogli wyst!pi& Mirek Kozio",
Dominik Kaim oraz Dawid
Czarnik. Niestety, by"y to zbyt
du%e os"abienia, aby#my mogli
pokusi& si$ o wywiezienie ko-
rzystnego wyniku z boiska wy-
magaj!cego do#& rywala. Naj-
wi$ksz! przewag! gospodarzy
by"y warunki fizyczne. Pierw-
sze trzy bramki stracili#my po
sta"ych fragmentach gry (dwie
pierwsze po rzutach ro%nych,
trzeci! po rzucie wolnym), przy
których mimo wysi"ków nie
byli#my w stanie poradzi& sobie
z ros"ymi napastnikami gos-

podarzy. Nie grali#my najgor-
szego meczu, w polu spisywa-
li#my si$ do#& poprawnie i prze-
ciwnicy z gry nie mogli nam
zrobi& wi$kszej krzywdy. Sta"e
fragmenty dobi"y nas jednak
i przes!dzi"y o naszej pora%ce.

Mogilany – Olimpia 
Wojnicz (3-0)

Maciej Smagacz, trener Olim-
pii: - Wbrew wynikowi, by"o to
wyrównane spotkanie.
Pierwsz! bramk$ stracili#my
przypadkowo, gdy zawodnik
gospodarzy mimo asysty
trzech naszych pi"karzy zdo"a"
si$ obróci& i strzeli& na bram-
k$, a pi"ka po rykoszecie prze-
lobowa"a Kacpra Zapa"$.
W pierwszej po"owie mieli#my
kilka okazji na doprowadzenie
do remisu, dobrych sytuacji

nie wykorzystali jednak Bar-
tek Gle(, Mariusz Janicki czy
Jarek Ulas. Po zmianie stron
byli#my lepsi, niestety po
b"$dzie Kacpra Zapa"y straci-
li#my drugiego gola. Szkoda
tego meczu, bo z pewno#ci!
mogli#my wywie*& z Mogilan
przynajmniej jeden punkt.
Niestety, nasza kadra jest moc-
no przetrzebiona i mam bardzo
ma"e pole manewru, praktycz-
nie mog$ sk"ad uzupe"ni& je-
dynie juniorami. Bardzo s"abo
prowadzi" te zawody s$dzia,
s"abo spisali si$ tak%e nasi po-
mocnicy. Na ten drugi fakt
z pewno#ci! mia"a wp"yw
d"uga przerwa w rozgrywkach.
Mimo tej pora%ki nie tracimy
nadziei. Wszystko jest jeszcze
do uratowania i przy dobrych
uk"adach mamy szanse na
utrzymanie si$.

Poprad Muszyna – 
BKS Bochnia (3-0)

Marcin Le#niak, szkolenio-
wiec BKS: - Przegrali#my
zas"u%enie, cho& wynik jest
moim zdaniem za wysoki.
W pierwszej po"owie mieli#my
nawet wi$cej z gry, wypraco-
wali#my sobie kilka sytuacji
strzeleckich, niestety %adnej
z nich nie uda"o nam si$ za-
mieni& na bramk$. Tymczasem
gospodarze przeprowadzili gro-
*n! akcj$ i po strzale z dalszej
odleg"o#ci obj$li prowadzenie.
W drugiej po"owie odkryli#my
si$ i zacz$li#my gra& bardziej
ofensywnie. Sko(czy"o si$ to
tym, %e „nadziali#my si$” na
dwie kontry, po których pi"ka-
rze z Muszyny strzelili jeszcze
dwie bramki.

(STM)

Bez sukcesów na wyjazdach
PI!KA NO"NA. Gra"a IV liga

Pomocnik Unii Adrian !l"zak (przy pi#ce) w drugiej po#owie meczu z Dalinem by# wyró$niaj%cym si" zawodnikiem w &rodku pola
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Krzysztof $%tocha, trener Oko-
cimskiego: - Bardzo si$ ciesz$,
%e wygrali#my mecz z Pelika-
nem, moim najwi$kszym ma-
rzeniem jest jednak to, by liga
wreszcie zacz$"a si$ rozkr$ca&.
Na razie od pocz!tku rundy wio-
sennej zespó" nie móg" z"apa&
w"a#ciwego rytmu gry, gdy% nie
mia" kiedy tego uczyni&, wi$cej
spotka( mieli#my bowiem
prze"o%onych ni% rozegranych.
Wierz$ jednak, %e w kilku naj-
bli%szych meczach, które roz-
poczn! prawdziwy pi"karski
maraton, wszystko si$ zmieni

i nasz zespó" zacznie gra& coraz
lepiej. Mecz z Pelikanem usta-
wi"y dwie zdobyte przez nas
bramki oraz dobra skuteczno#&
jak! zaprezentowali#my pod
brank! rywali. Gra prezento-
wana przez nasz! dru%yn$ na
pewno pozostawia jeszcze sporo
do %yczenia, mamy bowiem okre-
sy znakomitej gry, zdarzaj! si$
nam jednak tak%e du%o s"absze
momenty. Musz$ jednak pod-
kre#li& i podzi$kowa& zawodni-
kom za ogromne zaanga%owanie
i determinacj$ jak! wykazali
si$ w trakcie meczu. (PIET)

Przekroczyli
magiczn# „40”
PI!KA NO"NA. Okocimski Brzesko –
Pelikan #owicz (2-0)


