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Liderdrugiejligiznowugór!!Po-
dopieczni Marcina Ja"ochy wy-
graliczwartymeczzrz#du.Oich
s"abszej dyspozycji z pocz!tku
sezonumo$nazapomnie%.Teraz
to w"a&nie niecieczanie rozdaj!
karty w rozgrywkach. S! zara-
zem na jak najlepszej drodze
do pierwszej ligi. Trzy punkty
wywalczonewI"awiewtymkon-
tek&ciemaj!warto&%olbrzymi!.

To zwyci#stwo mocno mate-
rializuje plan minimum Bruk-
-Betu na najbli$sze dni. Zespó"
Ja"ochy w pojedynkach z Jezio-
rakiem i kolejnym w&rod#z Ru-
chem Wysokiem Mazowieckie
chcezdoby%przynajmniejcztery
punkty. Trzeba przyzna%, $e
olwi!cz#&%tejpuliwcalenieby"o
"atwo.–Wci!$niegramytakjak-
bym tego oczekiwa" – uwa$a"
pomeczutrenerJa"ocha.

WI"awieciep"ozosta"przyj#ty
Piotr Trafarski. Napastnik Bruk-
-Betu w Jezioraku sp#dzi"kilka-
na&cie miesi#cy i jak sam zazna-
cza", by"y dla niego prze"o-
mowe. – To w"a&nie w I"awie
na powa$nie, zacz#"a si# moja
przygoda z pi"k!. Teraz to dru-
$yna, której si"! jest kolektyw
oraz w"asne boisko. Na nim, dla
najlepszychekips!bardzotrud-
nym przeciwnikiem – ocenia"
Trafarski.

Wczoraj w wyj&ciowej jede-
nastce Bruk-Betu zasz"a jedna
zmiana. Pauzuj!cego za kartki
Mateusza Le&niowskiego zast!-
pi" Dawid Kwiek. Na &rodku

obrony zagra" jednak Micha"
Czarny, który w tygodniu po-
przedzaj!cym mecz narzeka"
nak"opotyzdrowotne.Pocz!tek
pierwszej po"owy to wzajemne
badanie si" z obu stron. Mo$na
by"o odnie&% wra$enie, $e ze-
spo"y czuj!przed sob! respekt.
Na boisku dominowa"a walka,
zaci#ta,za$arta,alew&rodkowej
strefie.Podobiemabramkamia$
takdu$osi#niedzia"o.

W kolejnych minutach nie-
znaczn!przewag# zacz#li uzy-
skiwa% gospodarze. Ale to jed-
nak niecieczanie potrafili zada%
im celny cios. W 35. minucie
Kwiek "adnie zagra"do dobrze
ustawionegoSzczoczarza,który
z kilku metrów skierowa"pi"k#
do bramki. Zanim pad"o to tra-
fienie, na list# strzelców móg"
wpisa% si# Cios. 'adnie ude-
rzona przez niego pi"ka z wol-

nego przesz"a obok s"upka. Naj-
dogodniejsz!okazj#dla gospo-
darzymia"Soboci(ski.Po"adnej
akcji pi"k#zostawi"mu Figurski.
Napastnik Jezioraka strzeli"z 15
metrów,aleniecelnie.

W drugiej po"owie Jeziorak
szuka" okazji do zdobycia
bramki. W sumie pad"o ich trzy,
ale$adnejnieuzna"arbiter.Naj-
pierw Tomczyk skierowa"pi"k#
dosiatki,alearbiterdopatrzy"si#

jego faulu na interweniuj!cym
Budce, którego min!" i odgwiz-
da"wolnego.

W72.minuciebramk#zdoby"
Soboci(ski.Arbiterpocz!tkowo
go uzna", ale po konsultacjach
z bocznym s#dzi!zmieni"decy-
zj#. Zawodnik z I"awy mia" po-
maga%sobier#k!.

Wynik podwy$szy%móg" te$
Trafarski. Jednak po podaniu
pi"kaniedosz"adoniego.Trafi"a
wnogiKowalskiego,którychcia"
odegra%dobramkarzaJezioraka
a wycelowa" do siatki. Arbiter
odgwizda" ostatecznie spalo-
nego.

W ko(cowych minutach
Bruk-Betumiej#tniepilnowa"re-
zultatuiostateczniewygra".

Nikt ju$ nie powinien mie%
$adnych w!tpliwo&ci – Prze-
boju Wolbrom nie zobaczymy
ju$ w przysz"ym sezonie
w rozgrywkach II ligi. To by"a
ostatnia szansa dla miejsco-
wych, by jeszcze liczy% si#
w walce i mie% chocia$ iluzo-
ryczne szanse na unikni#cie
degradacji. Wolbromianie jed-
nak nie wykorzystali szansy
na zbli$enie si#do bezpiecznej
strefy. Przegrali ósmy mecz
z rz#du.

O ich pora$ce mog"y przes!-
dzi% ju$ pierwsze minuty.
Chmiel móg" pokona%
Palczewskiego zaraz na po-

cz!tku gry, ale golkiper
wolbromian wyszed"obronn!
r#k! z opresji. Nie zmusi"o to
miejscowych do lepszej gry,
cho%unikali ju$ takich b"#dów.
Potrafili te$zaatakowa%. W 12.
minucie próbowa" zrewan$o-
wa%si#Chrzanowski. Uderza",
ale nie trafi"w bramk#.

Go&cie dobrze zacz#li drug!
po"ow# i po dwójkowej akcji
Chmiela z Ko)mi(skim ten
ostatni pokona" bramkarza
Przeboju. Nie min#"a godzina
gry i losy wygranej go&ci by"y
ju$ przes!dzone. Tym razem
Ko)mi(ski zrewan$owa" si#
Chmielowi bardzo dobrym po-
daniem, a ten nie mia" k"opo-
tów z wykorzystaniem sytua-
cji sam na sam z bramkarzem.

Potem Palczewski uchroni"
jeszcze zespó"od wysokiej po-

ra$ki, broni!c w kilku sytua-
cjach wr#cz beznadziejnych.
A ju$ w &rod# kolejny mecz
w Wolbromiu – z Resovi!. Go-
spodarze zagraj! ju$do ko(ca
sezonu tylko o honor.

Przebój Wolbrom 0
Pelikan !owicz 2
Jacek"ukowski
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Bruk-Bet wygra!, ale arbiter
nie uzna! a" trzech bramek!
Jeziorak I"awa 0
Bruk-Bet 1
AndrzejMizera

Pomocnik Bruk-Betu Artur Prokop (niebieska koszulka) mia! du"y udzia! w zdobyciu
trzech punktów przez zespó! lidera drugiej ligi na boisku w I!awie

PI!KA NO#NA II liga

Sytuacja jest
dramatyczna
a Krzysztof Bukalski
(trener Przeboju)
Napewno po takimwyniku,
jaki uzyskali!my zPelikanem
"owicz, ka#dy zdaje sobie
doskonale spraw$ z tego, #e
nasza sytuacja w tabeli jest
dramatyczna.Nie b$dziemy
si$ za%amywa&, na pewno
b$dziemywalczy& do ostat-
niegomeczu, dopóki s$dzia
nie odgwi#d#e ostatni raz
w ostatnimmeczu.
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Jeste$kibicem?Maszulubionychzawodników?Czytaj jutro
„Krakowsk%”. Tylkounasrankingna„Najlepszegopi"karza II ligi”

Komplet punktów
na ci&'kim terenie

aMarcin
Ja!ocha
(trener
Bruk-Betu)
Zdobyli!my
trzy punkty
na niezwykle

ci$#kim terenie. Bardzo si$
z nich cieszymy. Przeciwnik
potwierdzi%, #e jest zespo-
%em, który potrafi gra&
w pi%k$. O ko'cowe zwyci$-
stwo nie by%o tak %atwo.
W naszej postawie wci(#
szwankowa%o rozegranie
i wyko'czenie akcji. Potrafi-
li!mywymieni& cztery-pi$&
poda', ale kolejne by%o albo
za s%abe lub zamocne.
W kolejnym spotkaniu
zagrali!my na zero z ty%u. To
równie# jest bardzo
pocieszaj(ce.

aWojciech
Tarnowski
(trener
Jezioraka)
Czuj$ spory
niedosyt
po tym poje-

dynku. Przegrali!my go,
chocia# wcale nie byli!my
gorsi od niecieczan.W tym
pojedynku sprawiedliwszy
by%by remis. Bruk-Bet
z pewno!ci( nie mia% a#
takiej du#ej przewagi
nad nami, ale wygrali
z nami.W drugiej po%owie
nasza przewaga by%a znacz-
na. Poskutkowa%y zmiany
w ustawieniach. Bruk-Bet
mia% swoje okazje, ale to my
byli!my gro)niejsi i domino-
wali!my na boisku. Strzelili-
!my dwie bramki, ale arbi-
ter ich nie uzna%. Po uderze-
niu Soboci'skiego zawodni-
cy Bruk-Betu praktycznie
wymusili zmian$ decyzji
s$dziego.

Jeziorak I!awa
– Bruk-Bet Nieciecza 0:1 (0:1)

Bramki: Szczoczarz 35

S"dziowa!: Jacek Kikolski (P!ock).

Widzów: 900.

Jeziorak: Staniszewski 3 – Kowalski 3,
Czupryna 3, Zakierski 3I, Kressin 2
– Sedlewski 3, Rybkiewicz 3,
Dymowski 3 (81 Kuci"ski), Radzi"ski 2
(46 Tomczyk 4) – Figurski 2
(58 KlimekI), Soboci"ski 3.
Trener: Wojciech Tarnowski

Bruk-Bet: Budka 3 – Zontek 3I, Czarny
3, Cios 3, Wójcik 3 – Kot 4I, Prokop 3,
Cygnar 3 (70 Metz), Kwiek 3 (82 Smó!ka)
– Trafarski 4 (72 Dzier#anowski),
Szczoczarz 4 (60 Sza!$ga).
Trener: Marcin Ja!ocha.

Pi!karz meczu: %ukasz Szczoczarz.

Przebój Wolbrom
– Pelikan #owicz 0:2 (0:0)

Bramki: Ko&mi"ski 49, Chmiel 59.

S"dziowa!: Daniel Kruczy"ski ('ywiec).

Widzów: 500.

Przebój: Palczewski 3 – Trzmielewski 1,
Rak 2I, Kiczy"ski 1, Wdowik 1 – Kowal-
ski 1 (68 Ros!o"), Siedlarz 2I (62 De-
rejczyk), Duda (35 'mudka 1), Guja 2
– Chrzanowski 2, Kuta 2.
Trener: Krzysztof Bukalski

Pelikan: Sabela 3 – Brodecki 3I,
Szymura 3, Sawlik 3, Mordzakowski 3
(81 Bolimowski) – %ochowski 3, Gamla 4,
Janczarek 4 (77 Bryk), Chmiel 5
(90 Kosiorek) – Ko&mi"ski 5 (67 Mar-
cinkiewicz), Zaremba 4.
Trener: Piotr Stach

Pi!karz meczu: Damian Chmiel

To by! gwó"d" do trumny. Przebój spadnie

Wolbromianie niewykorzystali kolejnej szansy,bywreszcie
ugra# co$wrundziewiosennej

Naw!asnym
stadioniezespó!
z I!awy
jestgro%ny
dlanajlepszych
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