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P I!K A  N O"N A .  Okocimski
Brzesko – Przebój Wolbrom (1-0)

Krzysztof !"tocha, trener Oko-
cimskiego: - Koniecznie chcieli!my
si" zrehabilitowa# przed w$asn%
publiczno!ci% po koszmarnej
„wpadce” w &owiczu, gdzie stra-
cili!my a' trzy bramki po sta$ych
fragmentach gry. Ju' !rodowy po-
jedynek oPuchar Polski, wktórym
pokonali!my na wyje(dzie Resovi",
by$ dobrym prognostykiem przed
niedzieln% rywalizacj% zPrzebojem.
Tym razem zagrali!my w obronie
stref% i takie krycie, przy rzutach
wolnych i rzutach ro'nych wyko-
nywanych przez rywali, ca$kowicie
si" sprawdzi$o. Nale'y jednak pod-
kre!li#, 'e ca$y blok defensywny
zagra$ bardzo skutecznie, dzi"ki
czemu wreszcie zako)czyli!my

mecz ligowy „na zero” w tyle.
Dobrze zagrali!my tak'e w!rodku
pola, co pozwoli$o nam na pe$n%
kontrol" wydarze) na boisku prak-
tycznie przez pe$ne 90 minut. Od
pocz%tku meczu konsekwentnie
d%'yli!my do strzelenia gola. Ju'
wpierwszej po$owie mieli!my kilka
doskona$ych okazji bramkowych,
zabrak$o nam wtedy troch" szcz"!-
cia. Po zmianie stron równie' prze-
wa'ali!my igol dla nas by$ jedynie
kwesti% czasu. Bramk" strzelili!my
po szybkiej kombinacyjnej akcji,
jakich w trakcie spotkania prze-
prowadzili!my sporo. Mam na-
dziej", 'e zwyci"stwo z Przebojem
podbuduje nasz zespó$ na tyle, 'e
wkolejnym, bardzo trudnym meczu
wyjazdowym z Kolejarzem Stró'e
osi%gniemy satysfakcjonuj%cy nas
wynik. (PIET)

P I!K A  N O"N A .  Garbarnia
Kraków – Unia Tarnów (1-2)

Marcin Manelski, trener Unii: –
Zagrali!my zdecydowanie lepiej
ni' w poprzednich meczach
i zas$u'enie wygrali!my. Bardzo
dobrze spisa$a si" ca$a linia po-
mocy, w której wreszcie zadebiu-
towa$ Tomasz Bomba. Obok niego
na pochwa$" zas$u'yli tak'e: Roger
Radli)ski, Jordan Oc$o) i&ukasz
Kazik. Du'o lepiej zagrali!my
tak'e w obronie, która by$a bardzo
pewn% formacj%. W przerwie me-
czu zas$ab$ wprawdzie Daniel Mi-
ko$ajczyk i w drugiej ods$onie na
boisku zast%pi$ go Konrad Fry!,
jednak fakt ten nie wp$yn%$ ne-
gatywnie na postaw" defensywy.
Praktycznie poza b$"dem pope$nio-

nym w pierwszej po$owie przez
Micha$a Wilczy)skiego, po którym
stracili!my gola, grali!my w obro-
nie bardzo pewnie. Powoli zaczyna
krystalizowa# si" te' podstawowy
sk$ad zespo$u, w kolejnych me-
czach powinni!my wi"c gra# ju'
coraz lepiej. Cieszy mnie tak'e
to, 'e dru'yna do ko)ca wytrzy-
ma$a spotkanie pod wzgl"dem fi-
zycznym, mimo 'e spotkanie roz-
grywane by$o w niesamowitym
upale. Nieco optymizmu w nasze
serca wla$y tak'e inne wyniki
ostatniej kolejki trzecioligowej.
My!l" tu przede wszystkim o po-
ra'kach Puszczy Niepo$omice
i Górnika Wieliczka. Okazuje si",
'e wcale nie s% to zespo$y, z któ-
rymi nie mo'na powalczy# jak
równy z równym. (PIET)

Wystarczy!
jeden b!"d
P I!K A  N O"N A .  !wit Nowy
Dwór Mazowiecki – Bruk-Bet Nie-
ciecza (1-0)

Marcin Ja#ocha, trener Bruk-
Betu: – Zagrali!my dobre spot-
kanie, niestety wrócili!my do
domu z pustymi r"kami. Szkoda,
'e nie wykorzystali!my ani jed-
nej sytuacji bramkowej z tych
jakie sobie wypracowali!my.
Rozegrali!my naprawd" dobry
mecz, du'o lepszy ni' ten w Su-
wa$kach. Nasze akcje ofensywne
mog$y si" podoba#, prowadzone
by$y bowiem w dobrym tempie,
niestety w pi$ce no'nej nie przy-
znaje si" punktów za wra'enie
artystyczne, tylko za strzelone
bramki, dlatego nie zdobyli!my
w Nowym Dworze Mazowiec-
kim 'adnego punktu. O naszej
pora'ce zadecydowa$a strata
pi$ki w !rodku pola, po której
rywale wyprowadzili gro(n%
kontr", zako)czon% celnym
strza$em. W drugiej po$owie
dobre zmiany dali Patryk
Ja$ocha i Adrian Fedoruk, by-
li!my niemal ca$y czas w ataku
i do ko)ca wierzyli!my, 'e strze-
limy cho# jedn% bramk" i do-
prowadzimy do remisu. Za-
brak$o nam jednak skuteczno!ci
pod bramk% rywali. Cieszy je-
dynie to, 'e zespó$ bardzo dobrze
wytrzyma$ spotkanie pod wzgl"-
dem kondycyjnym. Szkoda stra-
conej szansy na korzystny wy-
nik, nie za$amujemy si" jednak
i my!lami jeste!my ju' przy
niedzielnym meczu z Resovi%,
w którym b"dziemy chcieli za-
gra# tak skutecznie, jak w po-
przednim pojedynku przed
w$asn% publiczno!ci% z OKS-
em 1945 Olsztyn.

(PIET)

Zdecydowanym faworytem
w meczu rewan!owym I rundy
cz"#ci fina$owej Dru!ynowych
Mistrzostw I ligi, w którym „Ja-
skó$ki” zmierzy$y si" z dru!yn%
RKM ROW Rybnik, byli tarno-
wianie. Wygrana Unii 58-34 ni-
kogo dziwi& wi"c nie powinna.
Po wysokim zwyci"stwie Unii
na torze w Rybniku nawet kie-
rownictwo rybnickiej dru!yny
pogodzi$o si" z faktem odpad-
ni"cia swojej dru!yny z dalszej
rywalizacji i do meczu re-
wan!owego w Tarnowie wysta-
wi$o w sk$adzie a! pi"ciu junio-
rów. Rybnicka m$odzie! - któr%
wspierali je!d!%cy trener Adam
Pawliczek oraz Ukrainiec Andriej
Karpow - spisa$a si" jednak nad-
spodziewanie dobrze i osi%gn"$a
bardzo przyzwoity wynik.

W zespole tarnowskim tym
razem zabrak$o Du'czyków Jes-
pera Monberga i Patricka Hou-
gaarda. W ich miejsce wyst%pili
dwaj juniorzy „Jaskó$ek”, Jakub
Jamróg i Tadeusz Kostro, dla
którego by$ to pierwszy wyst"p
po d$ugiej przerwie spowodo-
wanej kontuzj% r"ki. M$odzi tar-
nowianie na tle swoich rówie-
#ników z Rybnika spisali si" jed-
nak bardzo blado. – Po wyle-
czeniu kontuzji czuj" si" ju'
dobrze. Przed zawodami poje-
cha$em tylko jeden trening, wi"c
my!l", 'e jak na pierwszy start
po wyleczeniu z$amanej r"ki
nie by$o najgorzej. Momentami
odczuwam jeszcze ból w prawej

r"ce, która krzywo mi si" zros$a.
W zimie b"d" musia$ podda#
si" kolejnej operacji i znowu
b"d" mia$ druty w ko!ciach, ale
my!l" 'e z moim zdrowiem
wszystko b"dzie dobrze – po-
wiedzia$ Tadeusz Kostro.

Zdecydowanie najlepiej spo#-
ród wszystkich juniorów star-
tuj%cych w niedzielnym meczu
spisa$ si" tarnowianin Szymon
Kie$basa, który zdoby$ swój
pierwszy komplet punktów

w meczu ligowym. - Dobrze wy-
chodzi$em spod ta!my, a jak si"
dobrze czuje moment startowy,
to lepiej si" jedzie na dystansie.
Mia$em dobry i szybki motocykl,
za co dzi"kuj" Januszowi Ko$od-
ziejowi, z którym niedawno roz-
pocz%$em wspó$prac". Starto-
wa$em na jego motocyklu, który
wspólnie przygotowali!my. Po
mojej dobrej postawie w niedziel-
nym meczu na razie nie ma co
wpada# w zachwyt, gdy' w me-

czu tym je(dzi$o si" praktycznie
jak w zawodach m$odzie'owych.
Na prawdziw% ocen" moich star-
tów musimy poczeka# do spotka)
z mocniejszymi rywalami –
stwierdzi$ Szymon Kie#basa.

Na tle odm$odzonego zespo$u
z Rybnika znakomicie zaprezen-
towali si" seniorzy „Jaskó$ek” -
Sebastian U$amek i Piotr (wi-
derski, którzy podobnie jak
Kie$basa zako'czyli zawody
z kompletami punktów. (PIET)

"U"E L .  W sobot" na torze
w Malilli rozegrany zosta#
siódmy w tym sezonie turniej
Indywidualnych Mistrzostw
!wiata – Grand Prix Skandyna-
wii. Startuj$cy w nim Sebas-
tian U#amek zaj$# dalekie 12.
miejsce.

Tarnowianin w pierwszych
dwóch startach, które po
wcze#niejszych opadach
deszczu rozgrywane by$y
w bardzo trudnych warun-
kach, startuj%c z zewn"trz-
nych pól startowych
przyje!d!a$ na met" na czwar-
tych miejscach. Z bardzo
dobrej strony zaprezentowa$
si" dopiero w trzecim swoim
starcie, gdy jecha$ z toru A. Po
dobrym starcie wygra$ wtedy
wy#cig, pozostawiaj%c w po-

konanym polu m.in. mistrza
#wiata Nicki Pedersena. W ko-
lejnym wyst"pie przed
szwedzk% widowni% tarnowia-
nin przyjecha$ na met" drugi,
za plecami zwyci"zcy turnieju
Tomasza Golloba. Po czterech
seriach U$amek mia$ wi"c
jeszcze szanse na awans do
pó$fina$u, jednak w ostatnim
starcie, po s$abym wyj#ciu
spod ta#my, zosta$ na ko'cu
stawki i przyje!d!aj%c na
met" na czwartym miejscu za-
ko'czy$ udzia$ w zawodach.
Po siedmiu turniejach U$amek
zajmuje 11. miejsce w klasyfi-
kacji przej#ciowej IM(, maj%c
na swoim koncie 46 punktów.
Tarnowianin traci jednak do
ósmego Hansa Andersena a!
15 pkt.

(PIET)

"U"E L .  Zaplanowany na
ubieg#y czwartek w Kro%nie tur-
niej IV rundy M#odzie&owych
Dru&ynowych Mistrzostw Polski
zosta# prze#o&ony ze wzgl"du na
z#y stan toru, spowodowany opa-
dami deszczu.

Zawody rozegrane zostan% dzi-
siaj, a rywalami „Jaskó$ek” b"d%
KSM Krosno, KM) Lublin i Mar-
ma Hadykówka Rzeszów. Unia
wyst%pi w sk$adzie: 9. Szymon
Kie$basa, 10. Jakub Jamróg, 11.
Edward Mazur. (PIET)

U!amek traci
dystans

Drugi termin
w Kro"nie

Pierwszy komplet Kie!basy
!U!EL . „Jaskó!ki” pewnie awansowa!y do pó!fina!u play off, w którym
zmierz" si# ze Startem Gniezno

REKLAMA

Miko!ajczyk zas!ab!

Strefa si# sprawdzi!a
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