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Sport

Lekceważenie
nie popłaca
S PA R I N G I V - L I G O W C Ó W .
Olimpia Wojnicz – Dąbrovia
Dąbrowa Tarnowska 1-2 (0-2)
Kurzawski 60 – A. Nowak 20, Romanowski
43.
Olimpia: Stefański – Malisz, Gleń, Góral – B.
Janicki, Krauze, Kurzawski, Barwacz, M. Janicki
– Ulas, Pachota oraz Zapała, D. Kusion, Pazdoł,
Duda, Morys.
Płaneta – J. Cielczyk, M. Białas, Trzpit,
Kabała – Chwałek, Romanowski, Rzepka, Siąkała,
Pacura – A. Nowak oraz Fryś.
Zamiast pojedynku ligowego w
Mogilanach zespół Olimpii rozegrał kolejny mecz kontrolny,
w którym zmierzył się z V-ligową Dąbrovią. Wojniczanie wystąpili jedynie bez kontuzjowanego Marka Michałka, będącego
po przebytej grypie Karola
Krawczyka oraz przebywającego na urlopie Sebastiana Noska,
a mimo to spisali się bardzo
słabo. – Beznadziejnie zagraliśmy, szczególnie w pierwszej
połowie meczu, gdy niemal
wszyscy nasi zawodnicy preferowali styl gry „na chodzonego”.
Nic dobrego z tego nie wyniknęło,
gdyż grający z niesamowitą ambicją zespół Dąbrovii wyraźnie
nas wtedy przewyższał. Efektem
przewagi jaką dąbrowianie wypracowali sobie na boisku były
dwie strzelone przez nich bramki. Zdecydowanie lepiej zagraliśmy po przerwie. Prowadzone
przez nas akcje ofensywne
mogły się wtedy podobać, brakowało w nich jednak skutecznego wykończenia. Nie mieliśmy
też wtedy szczęścia, gdyż po
strzałach Mariusza Janickiego
i Krzysztofa Krauze piłka trafiła
w słupek i poprzeczkę. Chcąc
myśleć o zdobywaniu punktów
w meczach ligowych, zespół
musi wreszcie zrozumieć, że tyl-

ko gra na pełnej koncentracji
od pierwszego do ostatniego
gwizdka sędziego oraz realizowanie założeń taktycznych nakreślonych przez trenera mogą
sprawić, że będziemy wygrywali
mecze. W pojedynku z Dąbrovią
zabrakło realizacji tych elementów, dlatego zeszliśmy z boiska
pokonani – stwierdził kierownik
drużyny Olimpii Jarosław Grajewski.
Zespół Dąbrovii bardzo ambicjonalnie podszedł do meczu
z Olimpią. Jednym z powodów
był fakt, że obecny szkoleniowiec
dąbrowian Roman Mikołajczak
wcześniej przez cztery i pół sezonu prowadził zespół z Wojnicza. Tym razem grający trener
Dąbrovii nie wystąpił na boisku
z powodu kontuzji, ponadto w
pierwszym meczu ligowym Roman Mikołajczak będzie musiał
pauzować za żółte kartki, dlatego chciał sprawdzić na swojej
pozycji innych zawodników. Ponadto z różnych powodów w zespole gości nie zagrali Ireneusz
Minor, Bartosz Iwaniec, Piotr
Wróbel, Mateusz Soja i Łukasz
Pudełko. Dąbrowianie, mimo że
przyjechali do Wojnicza tylko
w jedenastoosobowym składzie
od początku meczu zagrali z zębem i zasłużenie pokonali gospodarzy. Warto zaznaczyć, że
po kwadransie gry, z powodu
kontuzji boisko musiał opuścić
Krystian Kabała. Wobec braku
zawodników rezerwowych, w
zespole Dąbrovii gościnnie wystąpił nowy nabytek Olimpii
Wojnicz, były obrońca „Jaskółek”, Konrad Fryś. W zespole
z Dąbrowy Tarnowskiej z bardzo
dobrej strony zaprezentował się
wypożyczony z Avy Grądy Se(PIET)
bastian Romanowski.

Obiecujący
prognostyk
S PA R I N G I V - L I G O W C Ó W .
Hutnik Kraków – BKS Bochnia 02 (0-1)
Siwek 39, Bajda 76.
BKS: Piątek – Komenda, Gawłowicz, Serafin,
Rachwalski – Więsek, Buczek, Kasprzyk, Siwek,
Bajda - Leśniak oraz Data, Marut, Strach, Nowak,
Handzlik, Krokosz, Rynduch, Kruczek.
Piłkarze Bocheńskiego po decyzji o odwołaniu ich pierwszego
pojedynku o ligowe punkty
w Muszynie, zdecydowali się na
rozegranie jeszcze jednego spotkaniu sparingowego. Ich rywalem był zespół krakowskiego
Hutnika, który po sporych perypetiach, ostatecznie otrzymał
licencję na występy w rozgrywkach trzeciej ligi. – Wśród naszych rywali wystąpiło co prawda kilku piłkarzy tworzący zespół, który wygrał pierwszą rundę rozgrywek w trzeciej lidze,
ale w obecnej chwili jest to o wiele słabsza drużyna – ocenił sparingowego przeciwnika kierownik drużyny bocheńskiej,
Władysław Wójcik.
BKS zagrał w Krakowie
w niemal optymalnym składzie,
gdyż z kadry pierwszego zespołu brakowało jedynie mającego zajęcia na studiach Mateusza
Kaczmarczyka. W wyjściowej
jedenastce bocheńskiego zespołu, zaprezentowali się wypożyczeni na rundę wiosenną

właśnie z Hutnika Kraków Andrzej Komenda i Jarosław Siwek. – Obaj zawodnicy na pewno będą dla nas wzmocnieniem
na wiosnę, co potwierdził nie
tylko ten, ale również wcześniejsze mecze kontrolne - dodaje
Wójcik.
Mecz miał być rozegrany na
sztucznej nawierzchni, ale ostatecznie piłkarze zagrali na bocznym boisku krakowskiego klubu. – Dla naszych piłkarzy był
to praktycznie pierwszy występ
na normalnym trawiastym boisku i widać było, że jeszcze niezbyt pewnie czuli się na takiej
murawie, zwłaszcza, że sporo
było na niej nierówności, które
nie ułatwiały płynnego rozgrywania akcji. Dodatkowo swoje
zrobiła słoneczna wiosenna pogoda, w efekcie czego gra momentami była dość senna. Mimo
wszystko nasz zespół na tle
bądź co bądź trzecioligowca, zaprezentował się bardzo poprawnie, co z pewnością jest obiecującym prognostykiem przed
pierwszymi pojedynkami o ligowe punkty – kończy Wójcik.
Podopieczni trenera Marcina
Leśniaka sezon ligowy mają rozpocząć w najbliższą sobotę, gdy
przed własna publicznością
o godz. 15.00 zmierzą się z Karpatami Siepraw.
(JB)

Bruk-Bet stracił
punkty i Barana
PIŁKA NOŻNA.
Zespół Bruk-Betu Nieciecza
rozpoczął rywalizację w rundzie wiosennej od porażki
w Rzeszowie. Podopieczni Marcina Jałochy w sobotnim meczu
z Resovią zostawili na boisku
sporo zdrowia, ich akcje ofensywne mogły się podobać, zabrakło w nich jednak skuteczności pod bramką rywali. – Jedynym z czego cieszę się po
meczu jest to, że wreszcie po
dwóch tygodniach oczekiwania
udało się nam rozpocząć rywalizację w rundzie wiosennej.
Nie ukrywam, że do Rzeszowa
przyjechaliśmy po punkty
i przyznam, że mimo porażki
nie mogę mieć pretensji do swoich zawodników, gdyż zagrali
z wielkim zaangażowaniem.
Zabrakło nam jednak tego co
w piłce nożnej jest najważniejsze, czyli strzelonych bramek.
Sytuacji ku temu mieliśmy co
najmniej kilka już w pierwszej
połowie i jestem pewny, że gdybyśmy wykorzystali choć jedną
z nich to mecz ułożyłby się zupełnie inaczej. Tymczasem po
jednej głupiej stracie w środku
pola rywale wyprowadzili
kontrę i strzelili zwycięską
bramkę, która całkowicie zaciemnia obraz wydarzeń na
boisku – stwierdził trener BrukBetu
Marcin
Jałocha.
Wspomniana przez szkoleniowca niecieczan strata piłki
w środkowej strefie boiska wynikała jednak z nieprzepisowego ataku rywali na pomocnika Bruk-Betu Pawła Cygnara.
– Bramkę straciliśmy po ewidentnym błędzie pana sędziego,
który nie podyktował dla naszej
drużyny rzutu wolnego, mimo,
że dwukrotnie byłem faulowany na środku boiska. Wtedy
właśnie rzeszowianie wyprowadzili kontrę, z której zdobyli
zwycięskiego gola. Wiedzieliśmy, że mecz nie będzie dla nas
spacerkiem, byliśmy przygotowani na twardą walkę przez
pełne 90 minut gry, wiedzieliśmy bowiem, że zespoły prowadzone przez trenera Mirosława Hajdo prezentują taki
styl gry. Po porażce w inauguracyjnym meczu rundy wio-

Resovia Rzeszów – Bruk-Bet Nieciecza (1-0)

O piłkę walczą obrońca Bruk-Betu Marcin Zontek (w niebieskiej koszulce) i pomocnik Resovii
Adrian Bergier. FOT. TOMASZ PIETRAS
sennej pozostał nam wielki niedosyt, nie załamujemy się jednak i zapewniam, że do pozostałych czternastu spotkań podejdziemy z dużym zaangażowaniem walcząc w nich
o zwycięstwa – podkreślił pomocnik Bruk-Betu Paweł Cygnar.
Niezbyt zadowolony z pracy
sędziego był także debiutujący
w oficjalnym meczu w zespole
Bruk-Betu, 34-letni obrońca
Jan Cios. – W pierwszej połowie
sędzia pokazał mi żółtą kartkę
za faul, który wcale nie był jakiś niebezpieczny ani złośliwy.
Uważam, że arbiter ukarał
mnie zbyt pochopnie przez co
w drugiej połowie musiałem
grać bardzo ostrożnie, by nie

narazić się na drugą żółtą
i w konsekwencji czerwoną
kartkę – stwierdził obrońca
Bruk-Betu.
Jedną z ciekawszych postaci
w zespole Bruk-Betu był inny
debiutant, 22-letni David Kwiek,
który doskonale operował piłką
na lewym skrzydle, natomiast
w końcówce meczu po bardzo
mocnym uderzeniu z rzutu wolnego, bliski był doprowadzenia
do remisu. – Rzeczywiście oddałem wtedy bardzo mocny
strzał, bramkarz Resovii jakimś cudem zdołał jednak sparować piłkę. Był to dla nas
trudny mecz, gdyż rywale grali
bardzo twardo. Szkoda tylko,
że sędzia pozwalał na tak ostrą
grę, często nie reagując na

faule popełniane przez rzeszowian. Sam to odczułem na
własnych nogach – stwierdził
pomocnik Bruk-Betu David
Kwiek.
Po jednym z takich fauli,
podczas interwencji poza polem karnym, kontuzji kolana
doznał bramkarz zespołu z Niecieczy Norbert Baran. – Nie
jest to dla nas dobra wiadomość, gdyż kontuzja naszego
bramkarza wygląda na poważną i wszystko na to wskazuje, że Norberta Barana czekają teraz co najmniej dwa trzy tygodnie przerwy w grze
– poinformował nieco zmartwiony tym faktem szkoleniowiec Bruk-Betu.
PIOTR PIETRAS, RZESZÓW

Wiatr sprzymierzeńcem Wisłoki
S PA R I N G I V - L I G O W C Ó W . Wisłoka Dębica – Wolania Wola Rzędzińska 1-0 (0-0)
Piłat 72.
Wisłoka: Dydo – Galas, Kędzior, Piłat, Zych –
Sołek, Bielatowicz, Wolak, Kożuch – Barycza,
Zięba oraz Karcz, Wyszyński.
Mikrut – Kaim, Goliński, Adamowski,
Malec – Drąg, Kozioł, Płuciennik, Roik – Jasiak,
Gąsior oraz Budzyński, Groński, Tarczoń, Czarnik, M. Półkoszek.
Jeszcze w czwartek zespół Wolanii przygotowywał się do występu w inauguracyjnym meczu
rundy wiosennej w Trzebinii.
Dzień później Wydział Gier
Małopolskiego ZPN odwołał jednak spotkanie ligowe z miejscowym MKS-em. Trener Wolanii szybko znalazł sparingpartnera, z którym jego zespół zmierzył się w sobotnie przedpołudnie na boisku Bodzosa

Podgrodzie w kolejnym meczu
kontrolnym. Trzecioligowa
Wisłoka okazała się bardzo wymagającym przeciwnikiem
i mimo, że przez większą część
spotkania inicjatywa należała
do czwartoligowców z Woli Rzędzińskiej, to mecz zakończył się
zwycięstwem dębiczan. – Rzeczywiście niemal przez cały
mecz dominowaliśmy na boisku,
nasze akcje ofensywne prowadzone były z dużym rozmachem,
niestety brakowało w nich skutecznego wykończenia. Kilkakrotnie wypracowaliśmy sobie
stu procentowe sytuacje do strzelenia gola, najlepszych z nich
nie wykorzystali jednak Dawid
Czarnik, Piotr Tarczoń, Marcin
Gąsior i Mirosław Kozioł. Bramkę straciliśmy natomiast w dość
przypadkowych okolicznościach,
po dośrodkowaniu z rzutu rożne-

go silny wiatr sprawił, że piłka
odbiła się od poprzeczki, po
czym trafiła na głowę jednego
z rywali i chwilę później do naszej bramki. Nie bez winy był
w tej sytuacji nasz bramkarz
Marcin Budzyński, który źle obliczył lot piłki – stwierdził trener
Wolanii Roman Ciochoń.
W zespole z Woli Rzędzińskiej tym razem zabrakło Jakuba
Tadela, którego zatrzymały obowiązki na uczelni oraz kontuzjowanych Piotra Brożka i Pawła
Koniecznego. – Brożek naciągnął
sobie mięsień dwugłowy podczas
poprzedniego meczu z Wisłą
Szczucin, dlatego dałem mu
troszkę odpoczynku. Z kolei Konieczny trenuje już z zespołem
pod pełnym obciążeniem, boi
się jednak jeszcze rywalizacji
na boisku – poinformował szkoleniowiec Wolanii.

Zespół Wisłoki, który w rundzie wiosennej walczył będzie
o utrzymanie się w trzeciej lidze lubelsko-podkarpackiej
tym razem zagrał bez kontuzjowanych Damiana Pyskatego,
Dawida Rokity i Aleksandra
Klicha. – Uważam, że byliśmy
równorzędnym partnerem dla
Wolanii, w czasie meczu wypracowaliśmy sobie kilka sytuacji bramkowych, z których
tą zdecydowanie najlepszą zaprzepaścił Tomasz Barycza
przegrywając pojedynek sam
na sam z bramkarzem rywali.
Zespół z Woli Rzędzińskiej również napsuł nam sporo krwi,
dlatego wydaje mi się, że najbardziej sprawiedliwym rozstrzygnięciem w tym meczu
byłby rezultat remisowy –
stwierdził trener Wisłoki Grze(PIET)
gorz Cyboroń.

