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PI!KA NO"NA. Bruk-Bet
Nieciecza – GKS Jastrz#bie
(2-1)

Marcin Ja!ocha, trener Bruk-
Betu: - Wyszli!my do meczu
w pe"ni skoncentrowani, bra-
kowa"o nam jednak takiego
luzu jaki mieli!my w poprzed-
nich meczach. Zawodnicy
mieli troszk# „powi$zane
nogi” i w pierwszej po"owie
mimo przewagi optycznej jak$
posiadali!my i stwarzanych
sytuacji bramkowych, brako-
wa"o nam tego ostatniego po-
dania otwieraj$cego drog# do
bramki. Na pocz$tku spotka-
nia stracili!my w dodatku
gola, który rozlu%ni" zespó"
Jastrz#bia, nas natomiast jesz-
cze bardziej spi$". Nie mog#
mie& jednak pretensji do
ch"opaków za pierwsz$
po"ow#, bo wida& by"o 'e bar-
dzo chcieli, ale gra nie wycho-
dzi"a im tak jak powinna. Po
starcie bramki, naszemu

bramkarzowi gra nie uk"ada"a
si# tak jak w poprzednich me-
czach, wida& by"o w jego po-
czynaniach sporo nerwowo!-
ci, ale na szcz#!cie nie mia"o
to ju' pó%niej 'adnych przy-
krych konsekwencji. W prze-
rwie powiedzieli!my sobie
z zawodnikami, 'e musimy
ten mecz wygra&. W drugiej
ods"onie uda"o si# nam zreali-
zowa& nasz plan, strzelili!my
dwie "adne bramki, dzi#ki któ-
rym odnie!li!my kolejne zwy-
ci#stwo. W drugiej po"owie
mogli!my pokusi& si# o strze-
lenie jeszcze kolejnych bra-
mek, w naszych akcjach ofen-
sywnych znów zabrak"o jed-
nak wyko(czenia. Cieszymy
si# jednak z kolejnego zwyci#-
stwa, na które solidnie musie-
li!my zapracowa&. Martwi
mnie troch# kontuzja stawu
skokowego jakiej w ko(cówce
meczu dozna" nasz g"ówny
rozgrywaj$cy Artur Prokop.

(PIET)

Bez jednego podania
PI!KA NO"NA. $wit Nowy
Dwór Mazowiecki –
Okocimski Brzesko (4-1)

Krzysztof "#tocha, trener
Okocimskiego: - W meczu ze
)witem postawili!my wszyst-
ko na jedn$ kart#. Od po-
cz$tku spotkania grali!my
ofensywnie i nie sko(czy"o
si# to dla nas najlepiej. Szyb-
ko stracone dwie bramki pod-
ci#"y nam nieco skrzyd"a.
Inna sprawa, 'e zespó" z No-
wego Dworu Mazowieckiego
znakomicie zagra" w pierw-
szej po"owie meczu. Zawodni-
cy obu dru'yn nie oszcz#dzali
si# i toczyli tward$ walk#, na
któr$ zezwala" s#dzia. Musz#
obiektywnie przyzna&, 'e
w walk# t$ wygrali gospoda-
rze, którzy byli znacznie sil-
niejsi ni' nasi gracze pod
wzgl#dem fizycznym. Na do-
datek w ko(cówce pierwszej
ods"ony stracili!my trzeciego
gola, który nie wp"yn$" zbyt

korzystnie na postaw# ze-
spo"u. W przerwie meczu sta-
ra"em si# jeszcze zmobilizo-
wa& zespó", by podj$" walk#
i próbowa" odrobi& cho& cz#!&
strat z pierwszej po"owy. Nie-
stety zaraz po przerwie stra-
cili!my kolejn$ bramk#, która
praktycznie przes$dzi"a ju'
o losach meczu. Ostatnie pó"
godziny grali!my z przewag$
jednego zawodnika, gdy' po
kolejnym ostrym wej!ciu je-
den z rywali zobaczy" drug$
'ó"t$ i czerwon$ kartk#. Prze-
j#li!my wtedy inicjatyw# sta&
nas by"o jednak tylko na zdo-
bycie honorowej bramki.
W ko(cówce ca"y czas
d$'yli!my jeszcze do popra-
wienia wyniku, jednak bez-
skutecznie. Przed nami teraz
dwa mecze na w"asnym bois-
ku, musimy szybko pozbiera&
si# po pora'ce w Nowym
Dworze Mazowieckim i po-
walczy& w nich o zwyci#stwa. 

(PIET)

Zagrali zbyt otwarcie

S P O R T  S A M O C H O D O W Y .
W czasie minionego weekendu
na bieszczadzkich trasach wokó!
Cisnej odby!a si" trzecia i czwar-
ta runda Górskich Samochodo-
wych Mistrzostw Polski.

W zawodach tych bardzo dobre
wyniki uzyskali zawodnicy Auto
Moto Klubu Tarnowskiego, re-
prezentuj$cy w Cisnej nowo-
utworzony zespó" Tarnów Rac-
ing Team. W klasyfikacji gene-
ralnej, w!ród 55 startuj$cych,
najwy'ej z tarnowian podczas
obydwóch rund uplasowa" si#
Piotr Oleksyk (Renault Clio),
zajmuj$c odpowiednio dwu-
nast$ i czternast$ lokat#. Ole-
ksyk jednocze!nie zwyci#'y"
w klasie samochodów histo-
rycznych HS/Z-2000 i zaj$" dru-
gie miejsce w ca"ej grupie HS/Z.
W swojej klasie HS/J-2500 zwy-
ci#'y" tak'e Marcin Kózka
(BMW 325i), który zaj$" drugie
miejsce w grupie HS/J. Rywa-
lizacj# w swoich klasach wygrali
ponadto Rados"aw Pogan (Re-
nault Clio) - klasa samochodów
turystycznych A-2000 oraz Wal-
demar Janecki (Fiat 126) - klasa
HS/J-750. Drugie miejsca w swo-
ich klasach wywalczyli nato-
miast: Adam Garbacz (VW
Golf) - klasa HS/J-2000, Krzysz-
tof Steinhof (Citroen Saxo) -
klasa A-1600 i Konrad Kras (Fiat
SC) - klasa A-1150.

Po czterech z osiemnastu
rund tegorocznych Górskich Sa-
mochodowych Mistrzostw Pol-
ski, najwy'ej z zawodników

AMK Tarnów w klasyfikacji ge-
neralnej grupy „A” jest zaj-
muj$cy trzeci$ lokat# Rados"aw
Pogan. Pogan przewodzi rów-
nocze!nie w klasyfikacji klasy
A-2000, a jego klubowy kolega
Krzysztof Steinhof jest najlepszy
w punktacji klasy A-1600.
W grupie samochodów histo-
rycznych, w „generalce” naj-

wy'ej z tarnowskich kierowców
plasuje si# Marcin Kózka, który
jest trzeci w grupie HS/J i jed-
nocze!nie prowadzi w swojej
klasie. Ponadto w klasie HS/J-
750 na prowadzeniu umocni" si#
Waldemar Janecki.

Zespó" Tarnów Racing Team,
którego menad'erem jest Zbig-
niew Kotarba, w Cisnej w kla-
syfikacji zespo"ów sponsorskich
zaj$" drugie miejsce, a w kla-
syfikacji generalnej Górskich
Samochodowych Mistrzostw
Polski zajmuje aktualnie trzeci$
pozycj#. (JB)

PI!KA NO"NA. Hutnik Kraków
– Unia Tarnów (0-3)

Marcin Manelski, trener Unii:
- Pojechali!my do Krakowa
z my!l$ o przywiezieniu kom-
pletu punktów i cel ten uda"o
si# nam zrealizowa& w stu pro-
centach. Musz# pochwali& ca"y
zespó" za to, 'e w stu procen-
tach wykona" wszystkie
za"o'enia jakie nakre!lili!my
sobie przed meczem. Zagrali!-
my ostro'nie z ty"u, czekaj$c
na rywala i taka taktyka oka-
za"a si# idealna, by wygra& z li-
derem na jego boisku. Bardzo
pomóg" nam w przygotowaniu
si# do meczu przekaz video
z meczu Hutnika w Staracho-
wicach. Wszystkie obserwacje
jakie poczynili!my podczas
ogl$dania gry krakowian
i wnioski, jakie wyci$gn#li!my,
w ca"o!ci sprawdzi"y si# na bo-
isku. Szybko strzelona bramka
przez Marcina Kucharzyka
sprawi"a, 'e praktycznie od po-

cz$tku spotkania ca"kowicie
panowali!my nad sytuacj$ na
boisku. W pierwszej po"owie,
od momentu gdy prowadzili!-
my ju' 1-0, praktycznie pod
'adn$ z bramek nie by"o ju'
sytuacji strzeleckich. W dru-
giej ods"onie, tak jak by"o to
do przewidzenia, krakowianie
ruszyli do ataku chc$c odrobi&
straty. My wtedy czekali!my
tylko na swoj$ szans# i wypro-
wadzenie kontry. Strzelili!my
jeszcze dwa gole, cho& prawd#
mówi$c mieli!my jeszcze kilka
innych sytuacji do zdobycia
kolejnych bramek. Wynik i tak
jest dla nas bardzo dobry, po
zwyci#stwie z Hutnikiem na-
dal liczymy si# bowiem w wal-
ce o awans do drugiej ligi. Wy-
grana z liderem dodatkowo
podbudowa"a nasz zespó"
i mam nadziej#, 'e w kolej-
nych meczach zawodnicy za-
graj$ równie dobrze jak w !ro-
d# w Krakowie. 

(PIET)

Zrobili sto procent

Udane starty
tarnowian

Tarnów Racing Team osi#gn#! w Cisnej bardzo dobre wyniki. 
Od lewej: Marcin Kózka, Krzysztof Steinhof, Piotr Oleksyk,
Zbigniew Kotarba, Rados!aw Pogan i Adam Garbacz. FOT. (JB)

Dunajec Zakliczyn –
D!brovia D!browa Tar-
nowska (3-1)
Wac!aw Maciosek, trener Du-
najca: - D$brovia nie jest
dru'yn$, która „le'y” Dunajco-
wi. Przekonali!my si# o tym
w pierwszej rundzie i podobny
scenariusz mia" ten mecz
w pierwszej po"owie. Stworzy-
li!my sobie w tym okresie
sze!& stuprocentowych sytua-
cji, ale 'adnej nie potrafili!my
wykorzysta&. Tymczasem
przeciwnicy oddali jeden strza"
na bramk# i obj#li prowadze-
nie. W ten sposób wysoko za-
wiesili nam poprzeczk#, gdy'
m$drze si# bronili i ci#'ko by"o
sforsowa& ich defensyw#. Na
pocz$tku drugiej po"owy uda"o
nam si# jednak doprowadzi&
do remisu i by"o ju' "atwiej,
a kolejne bramki by"y tylko
kwesti$ czasu. Ciesz# si# oczy-
wi!cie z kolejnych trzech
punktów, szkoda tylko, 'e
osi$gn#li!my je tak du'ym
nak"adem si", bo mo'na by"o
wszystko za"atwi& ju' w po-
cz$tkowym kwadransie. Jes-
tem jednak bardzo zadowolo-
ny, 'e ch"opcy podj#li walk#
i dalej jeste!my w grze
o awans.

Roman Miko!ajczak,
graj$cy szkoleniowiec D$bro-
vii: - By" to mecz strasznej wal-
ki. Mamy !wiadomo!&, 'e
w ostatnich kolejkach czekaj$
nas spotkania z zespo"ami,
które s$ w podobnej do nas sy-
tuacji i liczy"em, 'e uda nam
si# zdoby& jakie! punkty w po-
jedynku z wiceliderem.
Pierwsz$ po"ow# zagrali!my
wr#cz koncertowo. Strzelili!-
my jedn$ bramk#, a mogli!my
zdoby& ich wi#cej. Przypusz-
czam, 'e gdyby!my strzelili
drugiego gola, to nie przegrali-
by!my tego spotkania. W prze-
rwie uczula"em jednak zawod-
ników, 'e to jeszcze nie jest ko-
niec meczu. Rzeczywi!cie
w drugiej po"owie Dunajec za-
gra" bardzo m$drze, a w do-
datku nasz bramkarz nie mia"
najlepszego dnia. Szybko stra-
cili!my wyrównuj$c$ bramk#.
Ch"opcy strasznie to prze'yli,
chwil# pó%niej przegrywali!-
my ju' 1-2 i by"o po meczu. Ze-
psuli!my po prostu po prze-

rwie, to co wywalczyli!my
w pierwszej po"owie. Szkoda,
bo do przerwy na tle dru'yny,
która prawdopodobnie awan-
suje do czwartej ligi zaprezen-
towali!my si# naprawd#
dobrze. W ko(cówce spotka-
nia dosz"o do nieprzyjemnej
sytuacji, powiedzia"em kilka
s"ów s#dziemu i zosta"em usu-
ni#ty z boiska.

Orze" D#bno – Nowa
Jastrz!bka (0-2)
Marek Przeklasa, trener Or"a:
- Co mo'na powiedzie& po ta-
kim meczu? Pokonanie prze-
ciwnika z pewno!ci$ le'a"o
w naszym zasi#gu, by"a to
dru'yna do ogrania, ale nie
w takim sk"adzie, jakim dyspo-
nowa"em w !rod#. Brakowa"o
nam sze!ciu zawodników i by-
li!my tego dnia o te dwie
bramki s"absi od Nowej
Jastrz$bki. Niestety, braki kad-
rowe tak da"y si# nam we zna-
ki, 'e nie by"o gry. Powiem tyl-
ko, 'e ze wzgl#du na kartki
i obowi$zki zawodowe mieli!-
my jednego tylko rezerwowego
(i to licz$c z juniorami), pod-
czas gdy trener go!ci mia" do
dyspozycji 17 zawodników. To
by"a podstawowa przyczyna
naszej pora'ki.

Filip Król, szkoleniowiec
Nowej Jastrz$bki: - Wygrali!-

my jak najbardziej
zas"u'enie, gdy' praktycznie
od pierwszej do ostatniej mi-
nuty prowadzili!my gr#. Do
moich zawodników mog#
mie& jedynie pretensje o nie-
skuteczn$ gr#. Powinni!my
bowiem wygra& to spotkanie
w znacznie wy'szych rozmia-
rach, niestety nie wykorzys-
tali!my sze!ciu czy siedmiu
dogodnych sytuacji pod
bramk$ Or"a.

Polan $abno – Helena
Nowy S!cz (0-4)
Jacek $wik, trener Polanu: -
Na pewno wynik odzwiercied-
la to co dzia"o si# na boisku
Tarnovii. Gra defensywna nig-
dy nie by"a nasz$ najmoc-
niejsz$ stron$. Teraz z linii
obrony wypad"o nam dwóch
zawodników i mia"o to ogrom-
ny wp"yw na tak wysok$ po-
ra'k#. B"#dów pope"nionych
w tym spotkaniu przez na-
szych obro(ców nie mo'na na-
wet nazwa& szkolnymi, one po
prostu by"y przedszkolne.
Mo'na wr#cz powiedzie&, 'e
pierwsze bramki po prostu
sprezentowali!my przeciwni-
kowi. W !rod# przerwana zos-
ta"a nasza seria kilkunastu ju'
spotka( bez pora'ki. Na pew-
no 'a"ujemy tego, ale trzeba
gra& dalej i stara& si# osi$ga&

w nast#pnych meczach jak
najlepsze wyniki.

Wis"a Szczucin – Victoria
Witowice Dolne (1-1)
Jerzy Sma%, szkoleniowiec
Wis"y: - By" to bardzo wa'ny
dla nas mecz, w którym nie
ukrywam liczy"em na zwyci#-
stwo i komplet punktów. Za-
grali!my jednak bardzo s"abo
i nie uda"o nam si# osi$gn$&
tego celu. Nie wykorzystali!-
my w tym spotkaniu mnóstwa
sytuacji, w ko(cówce stracili!-
my natomiast bramk#, która
mo'e mie& dla nas ogromne
konsekwencje. Niestety,
w !rodku tygodnia nie jestem
w stanie zebra& ca"ego ze-
spo"u. W pojedynku z Victori$
bardzo widoczny by" brak
w sk"adzie Piotrka Lechowicza
czy Marcina Kapela i by"a to
z pewno!ci$ jedna z przyczyn
tego, 'e nie odnie!li!my zwy-
ci#stwa. Nieraz ju' jednak
podkre!la"em, 'e liga w której
gramy nie jest lig$ zawodow$
i obowi$zki zawodowe bardzo
cz#sto wygrywaj$ w niej z fut-
bolem. Do ko(ca sezonu po-
zosta"o nam jeszcze osiem
spotka(. Mam nadziej#, 'e
w meczach tych zdob#dziemy
punkty potrzebne nam do
utrzymania si# w lidze. (STM)

stefan.mikulski@dziennik.krakow.pl

B!"dy obro#ców Polanu
PI!KA NO"NA. Gra!a V liga

Po prostych b!"dach obro$ców, Polan %abno (&ó!te koszulki) uzna' musia! wy&szo(' Heleny
Nowy S#cz. FOT. TOPOL

Zespó# Tarnów
Racing Team
w klasyfikacji
generalnej Górskich
Samochodowych
Mistrzostw Polski
zajmuje aktualnie
trzeci$ pozycj%.


