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Marcin Ja!ocha, trener Bruk-
Betu: - Jechali!my do Elbl"ga z
my!l" odniesienia pierwszego w
tym sezonie zwyci#stwa na wy-
je$dzie. Cel wprawdzie osi"gn#-
li!my, jednak przebieg
pierwszych 25 minut meczu nie
wró%y& naszej dru%ynie nic
dobrego. Rozpocz#li!my bowiem
spotkanie w fatalnym stylu i
d&ugo nie mogli!my z&apa' w&a!-
ciwego rytmu gry. Gospodarze od
pocz"tku meczu bardzo ostro ru-
szyli do ataku i z minuty na mi-
nut# zacz#li coraz bardziej
podkr#ca' tempo swoich akcji z
czym pocz"tkowo zupe&nie nie
mogli!my sobie poradzi'. Naj-
pierw stracili!my gola po sta&ym
fragmencie gry, natomiast chwil#
pó$niej przegrywali!my ju% 0-2 i
nasza sytuacja by&a bardzo nie-
ciekawa. Prze&omowym momen-
tem meczu by&o wej!cie na boisko
Piotra Kota, który zast"pi& Ma-
teusza Le!niowskiego. Nasza gra
od tego momentu zacz#&a wy-
gl"da' coraz lepiej. Z&apali!my

wtedy drugi oddech i jeszcze
przed przerw" Pawe& Smó&ka
strzeli& kontaktowego gola. W
drugiej ods&onie byli!my ju% ze-
spo&em zdecydowanie lepszym i
mogli!my wygra' w znacznie
wy%szych rozmiarach. Co naj-
mniej dwóch doskona&ych sytua-
cji bramkowych nie wykorzysta&
bowiem Pawe& Smó&ka, na list#
strzelców móg& wpisa' si# tak%e
Patryk Ja&ocha. W ko(cówce, gdy
prowadzili!my ju% 3-2, zespó&
Olimpii próbowa& nas jeszcze za-
skoczy' i doprowadzi' do wyrów-
nania. Nie dali!my sobie ju%
jednak wydrze' bardzo ci#%ko
wywalczonego zwyci#stwa. Cie-
szy mnie to, %e po raz kolejny bar-
dzo dobrze wytrzymali!my
spotkanie pod wzgl#dem fizycz-
nym. Byli!my w tym elemencie,
szczególnie w drugiej po&owie,
zdecydowanie mocniejsi ni% ry-
wale i mi#dzy innymi dlatego
mogli!my cieszy' si# z pierw-
szego wyjazdowego zwyci#stwa
w drugiej lidze. (PIET)

Marcin Manelski, trener Unii: -
W meczu z Hutnikiem chcieli!my
si# zrehabilitowa' za fatalny wy-
st#p w poprzednim spotkaniu z
Dalinem i w pe&ni si# nam to
uda&o. Nie zagrali!my mo%e zbyt
finezyjnie, jednak dyscyplina
taktyczna jak" sobie narzuci-
li!my przed meczem z krakowia-
nami pozwoli&a nam osi"gn"' w
tym pojedynku sukces. Chcie-
li!my przede wszystkim w tyle
zagra' na zero i to nam si# uda&o,
ponadto super spisali!my si# w
ataku, w czasie ca&ego meczu
przeprowadzili!my bowiem tylko
jedn" akcj# ofensywn" i strzeli-
li!my gola. Przed meczem przy-
gotowywa&em swoich
zawodników na tward" walk# i
faktycznie w trakcie ca&ego spot-
kania jej nie brakowa&o. )mia&o
mo%na powiedzie', %e by&a to
prawdziwa pi&karska wojna, w
której to my mieli!my nieco wi#-
cej szcz#!cia, dzi#ki czemu wy-

grali!my mecz. Dyscyplina tak-
tyczna z jak" zagrali!my w poje-
dynku z Hutnikiem „zabi&a”
mo%e pi#kno futbolu, dla nas jed-
nak najwa%niejsze w tym mo-
mencie jest zwyci#stwo i trzy
punkty. Sukces ten jest tym bar-
dziej cenny, gdy% osi"gn#li!my
go graj"c bez swoich podstawo-
wych, niezwykle do!wiadczo-
nych zawodników. Na boisko w
ogóle nie wyszed& bowiem nadal
lecz"cy kontuzj# Roger Radli(-
ski, natomiast Kamil Pawlak
musia& opu!ci' plac gry po pierw-
szej po&owie z powodu problemów
z kolanem. Ciesz# si#, %e w meczu
z Hutnikiem odrobili!my punkty
stracone w My!lenicach. Mam
tak%e nadziej#, %e po zwyci#stwie
z liderem nasz zespó& nabra&
nieco wi#cej pewno!ci siebie i
przed pojedynkami z kolejnymi
rywalami b#dzie te% mocniejszy
pod wzgl#dem psychicznym.

(PIET)

Krzysztof "#tocha, trener
Okocimskiego: - W meczu z Je-
ziorakiem chcieli!my podtrzy-
ma' seri# zwyci#stw, niestety
musimy si# zadowoli' jednym
punktem. Zagrali!my dobry
mecz, stworzyli!my sobie sporo
sytuacji bramkowych, jednak
ani razu nie trafili!my do
siatki. W pierwszej po&owie za-
grali!my niezbyt agresywnie,
przeciwnik mia& wi#c wtedy
du%o swobody do rozgrywania
pi&ki. Po przerwie zagrali!my
ju% jednak zdecydowanie ina-
czej i praktycznie przez ca&"
drug" po&ow# atakowali!my
bramk# rywali, szkoda tylko %e
bez efektu bramkowego. Mimo
wszystko zespó& zaimponowa&
mi niesamowit" ambicj" i wol"
walki w !rodkowej strefie bo-
iska i w ataku. Musz# przy-
zna', %e zespó& Jezioraka
bardzo m"drze gra& w defensy-
wie, ponadto znakomicie broni&
bramkarz go!ci, który co naj-
mniej kilka razy uratowa& swój
zespó& od utraty gola. Ze swojej
strony rzuci&em do ataku
wszystkie si&y ra%enia, jakimi
tylko dysponowa&em, mimo to
nie potrafili!my si# przebi'
przez blok defensywny go!ci. W
naszej grze zabrak&o
przys&owiowej kropki nad „i”.
Szkoda, %e b#d"cy ostatnio w
coraz lepszej dyspozycji Pawe&
Piotrowicz naci"gn"& sobie
mi#sie( dwug&owy i jeszcze w
pierwszej po&owie musia& opu!-

ci' plac gry. W linii pomocy za-
brak&o tak%e maj"cego pro-
blemy z mi#!niem
przywodziciela S&awomira
Matrasa. Jego uraz nie by&
mo%e zbyt powa%ny, chcia&em
mu jednak da' mo%liwo!' odpo-

czynku i podleczenia kontuzji,
zawodnik wychodz"c na boisko
powinien by' bowiem w pe&ni
przygotowany do gry. Bardzo
dobr" zmian# da& natomiast
*ukasz Rupa, który wraz z po-
jawieniem si# na boisku zacz"&

nap#dza' nasz" gr#. Do ostat-
niej minuty d"%yli!my do strze-
lenia gola, niestety tym razem
nam si# to nie uda&o i musie-
li!my zadowoli' si# jednym
punktem.

(PIET) 

Szwedzka Elitserien
W pojedynku Lejonen Gisla-

ved z Vastervik Speedway po
przeciwnych stronach barykady
stan!li Bjarne Pedersen (Vaster-
vik Speedway) oraz Piotr "wider-
ski (Lejonen Gislaved). Pedersen
w sze#ciu wy#cigach zdoby$ 10
pkt. (2,2,3,3,0,0), natomiast "wi-
derski w pi!ciu startach wywal-
czy$ 6 pkt. oraz 2 bonusy. Mecz
zako%czy$ si! wynikiem 53-43 dla
obro%ców mistrzowskiego tytu$u,
zespo$u Lejonen Gislaved.

W spotkaniu Piraterny Mo-
tala z Rospiggarn& Hallstavik
bardzo s$abo w dru'ynie go#ci

pojecha$ Janusz Ko$odziej. W
pi!ciu startach zdoby$ on zaled-
wie jeden punkt (1,0,0,0,0), a jego
dru'yna przegra$a 33-63.

Nic rewelacyjnego nie zapre-
zentowa$ równie' Patrick Houga-
ard, w przegranym 37-59 przez
jego zespó$ Elit Vetlanda, wyjaz-
dowym pojedynku z Vargarn&
Norrköping. Junior Unii w pi!ciu
startach zdoby$ 5 pkt. (0,2,0,1,2).

Du!ska Superliga
Dru'yna Fjelsted pokona$a

na w$asnym torze 43-41 Grin-
sted SK. Najlepszym zawodni-
kiem gospodarzy by$ Sebastian

U$amek, który w sze#ciu star-
tach wywalczy$ 14 pkt.
(2,3,3,1,3,2). Tarnowianin a'
pi!ciokrotnie zmierzy$ si! w
tym spotkaniu z Andreasem
Jonssonem. W pierwszym i
ostatnim starcie szybszy by$
Szwed, w pozosta$ych dwóch
przypadkach pierwszy lini!
mety mija$ reprezentant Unii.
Najs$abiej spisa$ si! U$amek w
biegu XI, w którym przegra$ ze
swym klubowym koleg& Dawi-
dem Stachyr& oraz Madsem E.
Skov.

W barwach Holsted SK star-
towa$ Patrick Hougaard. Du%-

ski junior w sze#ciu startach
zdoby$ 11 pkt. i bonus
(2,2,1,3,1,2*), walnie przyczy-
niaj&c si! do wyjazdowej wy-
granej swojej dru'yny 49-38 z
Brovst SC.

Udanie zaprezentowa$ si!
równie' inny Du%czyk, repre-
zentuj&cy Slangerup SK, Jes-
per B. Monberg. W siedmiu
startach wywalczy$ on 16
„oczek” (2,1,3,2,6!,2,d), ponie-
wa' jednak nie mia$ wsparcia w
kolegach jego zespó$ przegra$
na wyje(dzie z Esbjerg MS a'
30-57.

(STM)

Akcja za trzy punkty
P I!K A  N O"N A . Unia Tarnów 
– Hutnik Kraków (1-0)

Pierwsze wyjazdowe
zwyci!stwo
P I!K A  N O"N A . Olimpia Elbl!g –
Bruk-Bet Nieciecza (2-3)

"u#lowcy Unii w ligach zagranicznych

Zabrak"o kropki nad „i”
P I!K A  N O"N A . Okocimski Brzesko – Jeziorak I"awa (0-0)

Pomocnik Okocimskiego Wojciech Wojcieszy!ski (z lewej) powstrzymywany przez graczy 
Jezioraka Piotra Rybkiewicza (nr 15) i Dawida Kowalskiego (nr 5). FOT. MACIEJ PYTKA


