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WYDARZENIAPi!karskiesparingi,hokej

!adnejdru"ynienieby#tenspa-
ringwsmak,boauramocnotor-
peduje wielotygodniowe przy-
gotowania do rundy wiosennej,
ale form$utrzymywa% trzeba.

Kolejarzpowinienby%dzisiaj
po dwóch kolejach rundy wio-
sennej, a Glinik po jednym me-
czu. Jak na razie wszystkie spot-
kania w II i III lidze odwo#ano.
Trudno przy takim obrocie
spraw trafi%z form&.

Gr$ t$ mo"na nazwa% awa-
ryjn& idobórrywalaprzypadko-
wym. Gdyby nie pauza Glinika,
stró"anie musieliby rozegra%
sparing z dru"yn& z ni"szej ligi
albo gierk$wewn$trzn&.

Na szcz$'cie przeciwnik
z wolnym w sobot$by#dos#ow-
niezamiedz&.Zdecydowanosi$
zagra% na bocznym boisku
Glinka raczej dla pobiegania
po 'wie"ym powietrzu ni" rze-
czywistego sprawdzenia formy,
bo muraw$w Gorlicach pokry-
wa#a gruba warstwa mokrego
'niegu.

Nie mo"na wi$c wyrokowa%
o formie którejkolwiek z dru-
"yn. Ch$ci do gry by#o tyle
samo co przypadkowo'ci.
Spotkanie by#o zaci$te na tyle,
na ile pi#karze pami$tali o tym,
"e to tylko gra sparingowa,
a prawdziw&walk$ trzeba so-
bie zostawi% na mecze
o punkty. W zimowych ekstre-
malnych warunkach obesz#o
si$na szcz$'cie bez kontuzji.

Zesparinguzowielebardziej
utytu#ownym rywalem Glinik
powinien by% zadowolony. To
by#a cenna nauka. W g#owach
gorliczan zakodowa#o si$prze-
'wiadczenie, "e nie taki rywal
straszny...

Niemniejnapoczatkumeczu
Glinik wygl&da#na nieco prze-
straszonego faktem, z kim

przysz#o mu gra%, i kosztowa#o
go to dwie bramki.

Kolejarzodpierwszychminut
ruszy# z impetem na bramk$
Glinikaiszybkozdoby#dwagole.
Autorem obudwu trafie( by#
najlepszy strzelec Kolejarza
w rundzie jesiennej, czyli
Bart#omiej Socha . Na szcz$scie
dladru"ynywracadope#nejdy-
spozycji.

– Z czasem gra stawa#a si$
bardziej wyrównana – relacjo-
nuje kierownik dru"yny Glinka
AndrzejCetnarowski.–Ch#opcy
otrz&sn$li i zacz$li gra% jak
równy z równym. Kontaktow&
bramk$zdoby##adnymstrza#em
z16metrówGadzina.Wyrówna#

Piotr St$pkowicz i ju" wtedy
mo"na by#o by% zadowolonym
z gry i wyniku Glinika.

Potem jednak z prezentu
Martuszewskiego skwapliwie
skorzysta#Mariusz M$"yk i Ko-
lejarz znów wyszed#na prowa-
dzenie. Glinik ambitnie goni#
wynik i zosta#za to nagrodzony.
Po strzale Rafa#a Gadziny b#&d
pope#ni#nowy nabytek Koleja-
rza Kamil Go#$biewski i pi#ka
wturla#a si$do siatki.

– !aden z pi#karzy drugoli-
gowcawcalemnienakolananie
rzuci#–przyzna#Cetnarowski.–
Alepewniezagralinadu"ymlu-
zie. Dla nas remis z Kolejarzem
to bardzo dobry rezultat.

Na pewno podniesie morale
dru"yny.

W sk#adzie Kolejarza zagra#o
pi$ciu nowych graczy –
Go#$biewski, Kolisz, Piosik,
Michalski i reprezentant m#o-
dzie"owej kadry S#odowy. Za-
brak#o tylko Dawida Skrzypka.

Kolejarzmaju"dorozegrania
dwazaleg#emecze.MeczzSoko-
lem Aleksandrów)ódzki prze-
#o"onoju"na14kwietnia.Wten
weekend mia# sie odby%pierw-
szy mecz na boisku w Stró"ach.
Concordia Piotrków Trybunal-
skinieprzyjecha#ajednakzwia-
domych wzgl$dów.

To oznacza, "e nie raz, a trzy
razy pi#karze zagraj&bardzo lu-
bianymprzeznichsytememnie-
dziela-'roda-niedziela. Tylko
mecz z Hetmanem 26 maja
zgodniezpierwotnymtermina-
rzem ma odby%si$w'rod$.

–Tonies&dobrewiadomo'ci,
bo to dla dru"yny bardzo forsu-
j&ce–mówiprezesKolejarzaBo-
les#awDywan.–Có" jednakzro-
bi%,wtakichwarunkachnieda#o
si$gra%.

Wsparingupobardzod#ugiej
przerwie spowodowanej ci$"k&
kontuzj&wyst&pi#wielelatzwi&-
zanyzSandecj&NowyS&czJaro-
s#aw Kandyfer. Po przej'ciu
do Stró" zagra# zaledwie kilka
meczówizerwa#wi&zad#awko-
lanie.Terazwracadoformy.Tak
wi$cliniadefensywnaKolejarza
b$dzie na wiosn$ jeszcze moc-
niejsza.

DlaKolejarzatrening,
dlaGlinikacennalekcja

Hokei'ciKTHKrynicaprzedty-
godniem wrócili w szeregi ze-
spo#ówwalcz&cychonajwy"sze
zaszczyty w polskim hokeju.
Po wygraniu rywalizacji z TKH
Toru( zespó# z Ma#opolski za-
pewni#sobiewprzysz#ymsezo-
niemiejscewPolskiejLidzeHo-
kejowej.

Nie oznacza#o to jednak, "e
hokei'ci udadz& si$na wakacje.
W weekend walczyli w Sanoku
o miejsca 9.–10. w PLH.
Po dwóch pora"kach z Ciarko
Sanok KTH sezon zako(czy#o
na 10. miejscu. W sobot$prze-
gra#o 2:7, a wczoraj uleg#o 0:6.
Gospodarze przyst$powali
do rywalizacji z bonusem, dla-
tego do pe#ni szcz$'cia wystar-

czy#o im wygra% oba mecze
na w#asnym lodowisku.

Ale po kolei. Do sobotniego
starcia obie ekipy przyst&pi#y
os#abione.Wmiejscowejdru"y-
niezpowodukontuzjiniemogli
zagra%Mermer,Le'nicki,Cacho
i Strzy"owski.

Zkoleiwhokejowymzespole
zKrynicyniezagralitacyzawod-
nicy, jak Kramny, Chabior, T.
Bulanda,Cie'lickiczyM.Dubel.

Klucz do sukcesu w pierw-
szymspotkaniuby#prosty.Sku-
teczno'%– lepsi w tym elemen-
cie byli gospodarze. Co prawda,
obiedru"ynypotrafi#ystworzy%
sobie po kilka okazji bramo-
wych, ale zdecydowanie wi$k-
szym sprytem pod bramk&wy-
kazali si$ zawodnicy z Sanoka.
Pierwsz&kwart$miejscowi wy-

grali 4:0, w drugiej by# remis 1:1,
a w ostatniej znów lepsi byli
sanoczanie–tymrazemby#o2:1.
Dwoma trafieniami w tym me-
czu popisa# si$Poziomkowski.
Dla KTH bramki zdobyli
Broc#awik i D. Kruczek.

Wniedzielnymmeczugospo-
darze wygrali jeszcze wi$ksz&
ró"nic& bramkow&.Tymrazem
ogralikryniczan6:0.Decyduj&ca
by#aostatniatercja.Wpierwszej
i drugiej Sanok by# lepszy tylko
o jedno trafienie. W ostatniej
cz$'ci wr$cz zmia"d"y# rywala
– zwyci$"y#4:0.

Wszystkie cztery gole KTH
straci#o w ci&gu siedmiu minut.
W 51 i 55 min trafi#Milan, jego
obatrafieniaprzedzieli#Owcza-
rek,aostatnirazkr&"ekdosiatki
wpakowa#*wik#a.

Nie tak wyobra"ali sobie pi#ka-
rzelideraIIligiostatniweekend.
Niecieczanie niczym wody
na pustyni wypatrywali rozpo-
cz$cia rozgrywek.

– Mamy ju"do'%zimy. Ka"dy
z nas chcia#by ju" zagra%. Spa-
ringi to nie to samo co rywaliza-
cja o punkty. A tej jeste'my wy-
j&tkowospragnieni–mówi# jesz-
cze kilka dni temu )ukasz
Szczoczarz.

S#owa te wypowiada#, maj&c
nadziej$naniedzielny hit Bruk-
Bet–+witNowyDwórMazowie-
cki. Posz#y wpró"ni$. A o to tym
razem postara# si$ PZPN, któ-
regowyj&tkowozatotengestnie
mo"nagani%.–Dziewi$%dziesi&t
procent klubów napisa#o,"e ich
boiskas&oblodzoneiniebardzo
nadaj& si$do gry. W tej sytuacji
nie mieli'my innego wyj'cia.
Trzeba by#o podj&% decyzj$
oprze#o"eniukolejkiwIIlidze–
mówi# Janusz Kowalski z Wy-
dzia#u Gier PZPN.

TrenerMarcinJa#ochanieda#
wolnegoswoimpodopiecznym.
W sobot$ zmierzyli si$ ze Stal&

Mielec. Pojedynek z jedenast&
dru"yn&IIIligipodkarpacko-lu-
belskiej odby# si$ na boisku
w Strasz$cinie. By#o zmro"one,
le"a#na nim 'nieg, a w niektó-
rych miejscach pojawi#y si$na-
wet ka#u"e.

Mimo tak trudnych warun-
ków Bruk-Bet wygra# wysoko.
W pierwszej po#owie jego prze-
waga nie by#a na tyle wyra,na.
Szans$na zdobycie prowadze-
nianiecieczaniemielipo#adnym
strzale z rzutu wolnego Metza.
Bramkowego szcz$'cia szuka#
równie" )ukasz Szczoczarz
po jednym zamieszaniu w polu
karnym. W drugiej po#owie wy-
st$puj&cywinnymzestawieniu,
alezbli"onymdopodstawowego
niecieczanie wci&"przewa"ali.
Ich aktywno'%przynios#a gole.

Sza!"gaiSmó!ka
zapewniliwygran#

Glinik Gorlice 3
Kolejarz Stró!e 3
Rafa!Kamie"ski
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WSanokuos!abieni hokei"ci zKrynicy dwukrotniemusieli godzi# si$ z przegran%
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SnajperKolejarzaBart!omiej Socha jestwwysokiej formie

Bruk-Bet 4
Stal Mielec 0
AndrzejMizera

Bruk-Bet Nieciecza
– Stal Mielec 4:0 (0:0)

Bramki: Smó!ka 52, 67, Sza!"ga 64, 86.

Bruk-Bet Nieciecza: Budka – Rygu!a,
Cios, Czarny, Wójcik – Kot, Metz, Fija!,
Ogórek – Szczoczarz, Le#niowski.
Po przerwie zagrali: Baran –
Kleindschmidt, Jacek, Zontek, Fedoruk –
Prokop, Cygnar, Kwiek, Ogórek – Smó!-
ka, Sza!"ga.

Stal: Kusak – Podstolak, Mrozi$ski, Ko#-
cielny, Ko!acz – Wójtowicz,
%wiechowski, Skiba, K"dzior – Getinger,
Góra. Zagrali te&: %larski, D'bek, Mar-
sza!ek, Osmola, Hul, Marek.

Glinik Gorlice
– Kolejarz Stró!e 3:3 (1:2)

Bramki: Gadzina 26, 83, St"pkowicz 59
– Socha 8, 12, M"&yk 63.

S"dziowa#: Moro$ (Gorlice).

Glinik: Juru# (46 Kantor) – Migacz
(60 Skowro$ski), T. Olech, Kijek
(55 Krzyszto$), Besbir, St"pkowicz,
Szary, Chorobik (57 Yahiya), Czechowicz
(55 Martuszewski) – Gadzina, Kurowski.

Kolejarz: Gr'dalski (46 Go!"biewski)
– Wa$czyk, Michalski, Szufryn
(46 Kandyfer), Cichy – Je&ewski
(25 S!odowy), Kolisz (46 Lipecki),
Gry(lak (46 Por"ba) – Piosik
(46 M"&yk), Socha.

W Sanoku gospodarze byli dwa razy lepsi od KTH
#ukaszMadej


