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Concordia Piotrków
Trybunalski – Bruk–Bet
Nieciecza 1–0 (0–0)

doruk. Widzów 60.
Concordia: Towarnicki – Kuku!ka, Karasiak,
Okpara, Broniarek – Wrzesi"ski (82 Wodzi"ski),
Juszkiewicz, Sikorski, Wi#niewski (58 Jab!ecki)
– Zaor (72 B!achowicz), Wolan.
Bruk–Bet: Baran – Ogórek, Jacek, Czarny
(78 Ja!ocha), Zontek – Fedoruk (46 Kot),
Prokop, Cygnar (70 Kostek), Sza!$ga – Szczo-
czarz, Smó!ka (64 Rygu!a).

Niecieczanie wyst!pili w Piotr-
kowie Trybunalskim w roli
zdecydowanego faworyta, ma"o
kto wierzy" bowiem, #e gos-
podarze którzy przegrali czte-
ry poprzednie mecze, zdo"aj!
cho$by zremisowa$ z liderem.
Tymczasem okaza"o si%, #e
walcz!cy o utrzymanie si% w II
lidze piotrkowianie maj! pa-
tent na zespo"y z regionu tar-
nowskiego, gdy# zespó" ten
w tegorocznym sezonie poko-
na" na w"asnym boisku tylko
Okocimskiego Brzesko (1–0)
i w sobot% lidera Bruk–Bet
Nieciecza.

– Po serii dobrych spotka!
tym razem rozegrali"my kry-
zysowy mecz. Nie grali"my
mo#e $le, zawodnikom nie mo#-
na bowiem odmówi% ambicji

i woli walki, jednak w naszej
grze czego" brakowa&o. Prowa-
dzone przez nasz akcje nie
by&y tak p&ynne jak mia&o to
miejsce w poprzednich me-
czach. By% mo#e wynika&o to
z faktu, #e zmuszeni byli"my
do ataku pozycyjnego, w któ-
rym nie czujemy si' najlepiej.
Nie mo#e to by% jednak #adnym
usprawiedliwieniem naszej
postawy – stwierdzi" trener
Bruk–Betu Marcin Ja"ocha.

Jak wspomnia" trener ak-
cje Bruk–Betu by"y rwane,
brakowa"o w nich celnych po-
da& otwieraj!cych drog% do
bramki rywali. Niecieczanie
tym razem oddali na bramk%
Concordii zdecydowanie
mniej strza"ów ni# czynili to
w poprzednich meczach.
– Chc(c zdoby% gola trzeba

du#o i celnie strzela% na
bramk' rywali, tak by da%
mo#liwo"% pope&nienia b&'du
bramkarzowi dru#yny prze-
ciwnej. Tym razem zabrak&o
nam w&a"nie tej si&y ognia
– podkre'la" kierownik dru-
#yny z Niecieczy Krzysztof
Kozik.

Najbli#si zdobycia bramki
dla go'ci przy stanie 0–0 byli
Pawe" Smó"ka i Artur Prokop.
W obu przypadkach pi"k%
zmierzaj!c! ju# do pustej
bramki w ostatniej chwili, ja-
kim' cudem, zdo"ali jeszcze
wybi$ obro&cy. W pierwszej
po"owie dobr! sytuacj% do zdo-
bycia gola mia" tak#e Adrian
Fedoruk, jednak zamiast de-
cydowa$ si% na mocny strza"
na bramk% Concordii próbowa"
odegra$ pi"k% do partnera,
uczyni" to jednak ma"o precy-
zyjnie i niecieczanie stracili
szans%.

Miejscowi nie zachwycili
niczym specjalnym, ich naj-
wi%kszymi atutami by"a bo-
wiem ambicja i wola walki,
któr! przeciwstawili zdecydo-
wanie wy#ej notowanemu ze-
spo"owi Bruk–Betu. W trakcie
ca"ego meczu gospodarze od-
dali praktycznie tylko jeden
strza" w 'wiat"o bramki rywali
i w"a'nie po nim zdobyli gola
na wag% trzech punktów.

(PIET)

Pozosta!e mecze
i tabela

GKS Jastrz$b Pelikan %owicz 2–1
(0–1), Kostecki 69, 74 – Gill 18 samob..

% R h
M 2 2 Tarkowski

5, Obi 39 – Twardowski 30.
Wigry Suwa!ki – Resovia 0–0.
OK 94 l &wit N
M 2 ), Filipek 65 – Ku-
charczyk 25, Zjawi"ski 81.
J I Hetman Zamo#'
(0–1), Figurski 51 – %ytwyniuk 45.

    1.  Bruk–Bet          17       36      11–3–3      34–13
   2.  &wit                      17       36      11–3–3     32–20
   3.  Start                    17       34    10–4–3      23–13
   4.  Kolejarz             17        31      9–4–4      26–17
   5.  Resovia              17       30      8–6–3       31–13
   6.  Ruch                    17       30      8–6–3      30–19
   7.  Okocimski        17       30      9–3–5     24–25
   8.  Wigry                   17       28       7–7–3      24–13
   9.  Jeziorak            17       26      6–8–3       19–14
 10.  Pelikan               17        21      5–6–6      20–18
  11.  OKS                      17        21      5–6–6      23–27
 12.  Sokó!                   17       20       5–5–7      13–20
 13.  Olimpia              17        16      5–1–11     29–38
 14.  Stal                       17        14      3–5–9      17–28
 15.  Concordia        17        13    3–4–10      15–32
 16.  Jastrz$bie        17        12      3–3–11     22–34
 17.  Hetman             17        12      3–3–11      16–36
 18.  Przebój               17          9     2–3–12      18–36

W nast$pnej kolejce (7 listopada):
b Okocimski – Bruk–Bet 13,

Hetman – &wit 13, OKS – Resovia 13,
Wigry – Olimpia 13, Sokó! – Pelikan
13, Start – Jeziorak 13, Concordia
– Ruch 13, Stal – Kolejarz 16, Jast-
rz$bie – Przebój 16.

(ML)

Stal Rzeszów – Przebój
Wolbrom 2–0 (2–0)
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l: Asnin – Tomasik, P. Duda, Hus, Chukwu-
emeka –  Majda (82 Grad), Kloc (82 Reiman),
Kiema (90 M. J$dryas), Krauze – Grybo# (68
Udoudo), Wójcik.
P bój: Palczewski – P. Szczepanik, Siedlarz,
Jurczyk, (elazny (46 Górski) – (mudka (78
Derejczyk), S. Duda (74 Lickiewicz), Guja, Dudzi"ski
– Rak, Kuta (46 T. Szczepanik).

Wolbromianie liczyli na wyjaz-
dowe punkty. Wszak w ostatniej
kolejce jesieni i w dwóch wio-
sennych potykaj! si% z równymi
sobie. Jednak nawet najlepiej u"o-
#ona taktyka bierze w "eb, kiedy
traci si% bramk% w pierwszych
fragmentach spotkania.

Wolbromianie musieli jako'
przegrupowa$ si"y, ale przed prze-
rw! by"o ich sta$ tylko na ude-
rzenie (mudki, po którym miej-
scowy bramkarz z trudem odbi"
pi"k% przed siebie, ale móg" liczy$
na asekuracj% ze strony obro&ców
(18 min). 

Po zmianie stron go'cie mieli
szans% powalczenia o punkt. –
Pod warunkiem, #e strzeliliby"my
bramki – powiedzia" Jaros"aw
Rak, kapitan Przeboju. – To nic,
#e stracimy jedn( czy dwie bram-
ki. Kiedy" potrafili"my takie stra-

ty odrobi% – mówi!c te s"owa wol-
bromski kapitan roz"o#y" bezrad-
nie r%ce.

Po przerwie miejscowy bram-
karz obroni" w"a'nie g"ówk% Raka
(51 min), a potem kapitan go'ci
wypu'ci" w bój Górskiego, który
przegra" pojedynek z bramka-
rzem (79 min).

– Zastanawiam si', dlaczego
mój zespó& nie ma tyle szcz'"cia,
co rywale, którzy bezlito"nie wy-
korzystali nasze dwa b&'dy – po-
wiedzia" po meczu Robert Or-
"owski, trener Przeboju.

– Ch&opcy w stu procentach
zrealizowali za&o#enia taktyczne,
a je"li do tego do&o#ymy determi-
nacj', to b'dziemy mieli nasz(
recept' na sukces – stwierdzi" An-
drzej Szyma&ski, trener Stali.

(ZAB)

Start Otwock – Kolejarz
Stró!e 1–1 (1–0)

1–0 Warszawski 38, 1–1 Cichy 70

H m M
Wocial – Je)ewski, Wal$ciak. Widzów 400.
Start: Bu!ka – Borkowski, Warszawski, Szwed,
Moryc – K$sek (76 Choi"ski), Stefa"czuk,
Herman (85 Wysocki), Sobótka – Endzelm (46
Wocial), Mazurkiewicz.
Kolejarz: Zarychta – Cichy, Szufryn, Ksi$)yc,
Wal$ciak – Gry*lak (65 Tywoniuk), Lipecki, Je-
)ewski, %$tocha (58 Kozub) – Socha (44 Fran-
kiewicz), M$)yk.

Stró#anie przyjechali do Otwocka
z silnym postanowieniem zatarcia
fatalnego wra#enia, jakie pozos-
tawili po sobie, w #enuj!cym stylu
przegrywaj!c przed tygodniem
z Jeziorakiem I"awa. Go'cie plan
wykonali w 50 procentach. Zapre-
zentowali si% z korzystnej strony,
co wystarczy"o jednak na wywal-
czenie zaledwie jednego punktu.

Po wst%pnym okresie wza-
jemnego badania si", jako pierwsi
zaatakowali przyjezdni. W 17 min
Mariusz M%#yk znalaz" si% w sy-
tuacji sam na sam z Dawidem
Bu"k!. S%dzia asystent podniós"
chor!giewk%. Owszem, by" spa-
lony. Znajdowa" si% na nim jednak
nie napastnik Kolejarza, ale Mi-
cha" Gry)lak, który nie bra" udzia-
"u w tej akcji. Pó)niej do g"osu
doszli miejscowi. W 20 i 35 min
z dystansu uderza" Pawe" Her-
man. W pierwszym przypadku
udan! interwencj! popisa" si%
Marcin Zarychta, za' w drugim
pi"ka poszybowa"a obok celu.
W 38 min otwocczanie dopi%li
swego. Wyszli na prowadzenie
i od tego momentu, a# do przerwy,
na grz!skim boisku nie zaistnia"o
ju# nic godnego odnotowania.

Emocji kibicom nie dostarczy"o
równie# pocz!tkowe 25 min dru-
giej po"owy. Dopiero po doprowa-
dzeniu przez Kolejarz do wyrów-
nania, w graczy obydwu stron
wst!pi"y jak gdyby nowe si"y. W 72

min Wojciech Wocial nie dogra"
do Jaros"awa K%ska, który zna-
laz"by si% w sytuacji oko w oko
z Zarycht!, w 79 min Tomasz
Ksi%#yc z wykonywanego z 16 m
rzutu wolnego przymierzy" tu#
nad poprzeczk!, a w 82 min Ma-
riusz M%#yk z 17 m pos"a" futbo-
lówk% tu# obok s"upka. W ten spo-
sób spotkanie, które mia"o ogrom-
ny wp"yw na kszta"t czo"ówki ta-
beli, nie wy"oni"o zwyci%zcy.

– W tym meczu walki zas&u-
#yli"my na zwyci'stwo, wypra-
cowali"my sobie wi'cej sprzyja-
j(cych zdobywaniu goli sytuacji
– oceni" po meczu Jaros"aw Arasz-
kiewicz, trener Kolejarza. – Tym
razem ch&opcy zagrali z nale#y-
tym zaanga#owaniem. Szkoda
jedynie, #e nie dopisa&a skutecz-
no"%. W sumie jednak na jeden
punkt narzeka% nie mog'.

Nieco odmiennego zdania by"
szkoleniowiec Startu Dariusz
D)wiga"a, który powiedzia": – Re-
mis uznaj' za sprawiedliwe roz-
strzygni'cie. W mojej dru#ynie
nie mogli zagra% kontuzjowani
Luke Uzoma i Sebastian K'ska.
Ich brak by& momentami a# nadto
zauwa#alny. Moi zawodnicy czu-
li jeszcze w ko"ciach "rodowy
mecz o Puchar Polski z Ruchem
Chorzów. (DW)

Okocimski Brzesko
– Olimpia Elbl"g 3–1 (1–1)

4 Ko!odziejski 44, 2–1 Pol ht
70, 3–1 Jag!a 84.

M l b
kartki: M Kowal %o)y"ski.
Widzów 250.

m Wyga# – Szymonik, Policht, Jag!a,
Wawryka (90 Czerwi"ski) – Rupa, Kozie!, Dar-
mochwa!, Popiela (54 Jarosz), Matras (71
Kostecki) – Ogar (87 Skorupski).
Olimpia: Soba"ski – Kopycki (65 %o)y"ski),
Wola"ski, Stankiewicz, Laskowski – Ko!o-
dziejski (56 Wróblewski), Kowalczyk (84 No-
wacki), Stró), Roszak, Pietro" – Ko!osow (82
Biega"ski).

„Piwosze” przyst!pili do meczu
z elbl!skim beniaminkiem nie-
samowicie skoncentrowani,
mimo to d"ugo nie mogli z"apa$
w"a'ciwego rytmu gry. Niewiele
brak"o by go'cie wykorzystali
ten fakt i strzelili bramk%. M"o-
dego Bart"omieja Wygasia w 20
i 22 min strza"ami z dystansu
próbowali zaskoczy$ Honorat
Stró# i *ukasz Pietro&, w obu
przypadkach bramkarz Oko-
cimskiego stan!" jednak na wy-
soko'ci zadania i obroni" strza"y
rywali. Do kontrowersyjnej sy-
tuacji dosz"o w 36 min, gdy wy-
chodz!cy na czyst! pozycj% S"a-
womir Matras zosta" sfaulowany

przez Wojciecha Wola&skiego.
– Mia&em ogromn( szans', by
zdoby% pierwszego gola w tym
sezonie. W momencie gdy przy-
gotowywa&em si' do strza&u
obro!ca Olimpii zaatakowa&
moje nogi. Faul by& ewidentny,
s'dzia oceni& jednak t' sytuacj'
zupe&nie inaczej i zamiast po-
dyktowa% rzut karny dla naszej

dru#yny ukara& mnie #ó&t( kart-
k( za prób' rzekomego wymu-
szenia faulu – wyja'ni" pomoc-
nik „Piwoszy” S"awomir Mat-
ras.

Od pocz!tku drugiej ods"ony
brzeszczanie osi!gn%li bardzo
wyra)n! przewag%. Zepchni%ci
do g"%bokiej defensywy go'cie
szukali wtedy szcz%'cia jedynie

w kontrach i w 68 min za spraw!
*ukasza Pietronia mogli nawet
obj!$ prowadzenie, pomocnik
Olimpii przegra" jednak pojedy-
nek z Wygasiem. Ataki Okocim-
skiego w ko&cu przynios"y jednak
efekty i po popisowych akcjach
„Piwosze” strzelili dwie bramki
zapewniaj!c sobie zwyci%stwo.

PIOTR PIETRAS

Zabrak!o si!y ognia

Jak pad!a
bramka

1–0 Po jednym z do-
!rodkowa" pi#ka

w ogromnym zamieszaniu
jakie powsta#o przed
bramk$ Bruk–Betu trafi#a
pod nogi Okpary, który
pot%&nym uderzeniem z 8
metrów nie da# &adnych
szans Baranowi.

Kiedy" potrafili odrobi#

Jak pad!y bramki

1–0Po rzucie ro&nym wol-
bromscy obro"cy tyl-

ko na chwil% wyja!nili sytua-
cj%, bowiem pi#ka znowu zos-
ta#a wrzucona na 4 metr, a
tam Tomasik g#ow$ wpako-
wa# j$ do siatki.

2–0Majda z lewej strony
„wjecha#” w pole kar-

ne, zagrywaj$c pi#k% tak, &e
Grybo! trafi# do siatki nie ma-
j$c przed sob$ nikogo.

Sprawiedliwy
podzia! punktów

Jak pad!y bramki

1–0Dawid Szufryn zagra#
pi#k% r%k$, za co s%dzia

podyktowa# rzut wolny dla gos-
podarzy z odleg#o!ci 20 m. Ja-
ros#aw Mazurkiewicz do!rodko-
wa# na pole karne, gdzie Adam
Warszawski uprzedzi# inter-
wencje obro"ców go!ci, g#ow$
z 2 m posy#aj$c pi#k% do siatki.

1–1Rzut wolny wykonywali
tym razem stró&anie. Za-

centrowa# Mateusz Tywoniuk, a
Witold Cichy z 5 m g#ówkowa#
skutecznie pod poprzeczk%.

$ó!ta kartka zamiast karnego

Zdaniem trenerów

Krzysztof %&tocha, Okocimski:
– W przekroju ca#ego meczu byli!my zespo#em lepszym. Zdarzy-
#y si% nam jednak i s#absze momenty, takie jak cho'by ten w ko"-
cówce pierwszej po#owy, gdy zaraz po zdobytej przez nas bram-
ce, w do!' dziwnych okoliczno!ciach szybko stracili!my prowa-
dzenie. W drugiej po#owie zagrali!my konsekwentnie, wiedzia-
#em &e w którym! momencie rywale musz$ pope#ni' b#%dy, po
których padn$ kolejne bramki i rzeczywi!cie tak si% sta#o.

Tomasz Arteniuk, Olimpia:
– Poprzedni, wygrany pojedynek z Concordi$ Piotrków Trybunal-
ski kosztowa# nas sporo si#, w meczu z Okocimskim nie zagrali!my
wi%c na maksimum swoich mo&liwo!ci. W drugiej po#owie, przy
stanie 1–1, by# taki moment, w którym (ukasz Pietro" przegra# po-
jedynek z bramkarzem gospodarzy. Gdyby wykorzysta# t% sytua-
cj% ko"cówka meczu mog#aby si% potoczy' zupe#nie inaczej.

Jak pad!y bramki

1–0Po ostrym do!rodkowaniu Rupy z prawej strony pi#ka
trafi#a do Ogara, który uprzedzi# obro"ców i strza#em z 5

metrów pokona# bramkarza Olimpii.

1–1Pietro" uwolni# si% spod opieki Szymonika, z lewej strony
wrzuci# pi#k% na pole bramkowe, natomiast zamykaj$cy

akcj% przy „d#ugim” s#upku Ko#odziejski, mimo ataku Wawryki,
w!lizgiem wepchn$# futbolówk% do siatki.

2–1Kapitalnym przechwytem w !rodku pola popisa# si%
Rupa, zagra# prostopad#$ pi#k% do Jarosza, ten poda# j$

do wbiegaj$cego Polichta, który mimo asysty obro"cy lekkim
strza#em w „krótki” róg umie!ci# futbolówk% w siatce.

3–1Po do!rodkowaniu z rzutu ro&nego zawodnicy Olimpii
wybili pi#k% przed pole karne, Kozie# powtórnie zagra# j$

przed bramk% go!ci do Ogara, ten poda# do b%d$cego na czystej
pozycji Jag#y, który strza#em z bliska ustali# wynik meczu

W akcji
strzelec
pierwszej
bramki
Tomasz Ogar
(w bia!ej
koszulce)
FOT. MACIEJ

PYTKA


