
www.gk.pl24 | 17 marca 2010 | Polska Gazeta Krakowska

Sport

Pierwsza liga w Brzesku? To by-
!aby wielka niespodzianka roz-
grywek.–Mójzespó!sta"nato–
deklarujeKrzysztof#$tocha,tre-
ner „Piwoszy”.

Czy Okocimski mo%e pomie-
sza" szyki faworytom i w!&czy"
si$dowalkioawans?Przedroz-
pocz$ciem rundy jesiennej ma
swoje atuty. W tabeli zajmuje
pi&te miejsce. Do zajmuj&cego
drug& lokat$, premiowan&
awansem, 'witu Nowy Dwór
Mazowieckitraciczterypunkty.
To oczywi(cie ró%nica, któr&
mo%na zniwelowa". W Brzesku
jednak nikt narazie nie zawraca
sobie g!owy takim scenariu-
szem, chocia%...

– Na pocz&tku rozgrywek
g!ównym celem dru%yny by!o
utrzymanie si$w drugiej lidze.
Dobrapostawawrundziejesien-
nej zmodyfikowa!a cele. Chce-
my na finiszu ligi obroni"przy-
najmniej miejsce, które zajmu-
jemy,czylipi&te.Je%elipojawisi$
okazja awansu, to z pewno(ci&
z niej skorzystamy. Dla pi!karzy
jest przygotowana premia,
gdyby weszli do pierwszej ligi –
informuje Józef Gawenda, pre-
zes klubu.

Ostatniedeklaracjedowiado-
mo(ci przyjmuje trener Krzysz-

tof#$tocha, który jednak ma!o
mówi o awansie.

– Chcemy zagra" dobrze
wiosn& ipokaza"si$zjaknajlep-
szejstrony.Toocob$dziemyry-
walizowa"poka%&z pewno(ci&
pierwsze pojedynki wiosny. Zo-
baczymy jak si$ nam u!o%&.
Z pewno(ci& w walce o awans
wtejlidzeuczestniczy"b$d&ze-
spo!y do dziewi&tego miejsca,
któreobecniezajmuj&WigrySu-

wa!ki. Przy sprzyjaj&cych wa-
runkach moich podopiecznych
sportowo sta" na zaj$cie dru-
giego miejsca. Nie jest to dla nas
celnadrz$dny.Wzimiewzmoc-
nili(my si$ dwoma graczami,
a nie zanotowali(my %adnych
ubytków – przekonuje opiekun
„Piwoszy”.

Trzebaprzyzna",%eawansem
s&mocno zainteresowane inne
zespo!y.Wtymgroniewymienia
si$m.in. Ruch Wysokie Mazo-
wieckie, który ma nowego tre-
nera. Aspiracji nie ukrywa rów-
nie%ResoviaczyKolejarzStró%e.

Sprawa ewentualnej walki
o pierwsz& lig$ nie zaprz&ta
g!owy zawodnikom „Piwoszy”
nakilkadniprzedrozpocz$ciem
rozgrywek.

– Dla nas najwa%niejsze jest,
%eby dobrze zacz&" rozgrywki.
Nasz zespó! nie ma gwiazd.
Tworzymy wyrównany kolek-
tyw. Dodatkowym atutem jest
m!odo(" i zwi&zany z tym ele-
ment zaskoczenia dla przeciw-
ników – uwa%a Jaros!aw Palej,
bramkarz zespo!u.

W Brzesku zdaj& sobie
spraw$,%e pierwsza liga to du%e
przedsi$wzi$cie.Wrealizacjita-
kich ambitnych celów, ale
w przysz!o(ci (przysz!y sezon)
z pewno(ci& pomo%e fakt do-
bregoklimatu,jakiwytworzy!si$
wokó!dru%yny. Klubowi sporo
pomaga miasto. Nied!ugo ma
przej&"obiektyklubowe,aOko-
cimskimo%ete% liczy"nawspar-
cie z innych stron.

OawansiewBrzesku
niemy!l", chocia#...

Zespó!OkocimskiegoBrzesko jesieni" spisywa! si#bardzodobrze.Czy takb#dziewiosn"?
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bNajwa#niejszy
b$dziedobrystart
wrozgrywkach

bJestpremia dla
zespo%uzawej!cie
dopierwszej ligi

AndrzejMizera

Trener$#tocha:
Chcemyzagra%
dobrzewiosn"
i pokaza%si#z jak
najlepszej strony

Siatkarki Jedynkimusz"od!o&y%marzenia odrugiej lidze
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Siatkarki Jedynki nie awansuj&
dodrugiejligi.Tarnowiankipod-
czas turnieju pó!fina!owego
w Rzeszowie zaj$!y ostatnie
miejsce.

Z pewno(ci& to rozczarowa-
nie.PodopieczneUrszuli'wier-
czek wyje%d%a!y na rywalizacj$
znadziejami.Nieby!ynawyrost.
Zespó!w znakomitym stylu za-
ko)czy!trzecioligowezmagania.
W tabeli wyprzedzi! drug&
Sandecj$NowyS&cz odziewi$"
punktów.Przyokazjizanotowa!
fantastyczn&seri$szesnastuko-
lejnychzwyci$stw! Kontynuacj&
dobrej passy mia! by" rezultat
wRzeszowie.Zaj$cienaturnieju
przynajmniej drugiej lokaty da-
wa!o awans do fina!u, którego
stawk&by!a w!a(nie gra w dru-
giej lidze.

Planównieuda!osi$zrealizo-
wa". Tarnowianki odpad!y i to
w s!abym stylu. Przegra!y
wszystkie spotkania. W pierw-
szym uleg!y #MLKS #ask 0:3
(19:25, 11:25, 16:25).

W drugim pojedynku z So-
bieskim46Lublinniemog!yso-
bie pozwoli"na pora%k$. Rywal
by! niewiadom& dla tarnowia-
nek.Przegra!yznimrównie%0:3
(22:25, 20:25, 12:25), jednak
wdwóchpierwszychsetachwal-
czy!ybardzoza%arcie.Wtrzecim
zesz!oznichpowietrze.Wostat-
nim meczu Jedynka zmierzy!a
si$ z faworytkami turnieju, go-
spodyniami Boles!awem Rze-
szów. Uleg!a im 1:3 (17:25, 13:25,
25:22, 9:25). Ostatecznie w tur-
nieju tarnowianki uplasowa!y
si$naostatnimmiejscu.Zawody
wygra!y gospodynie przed
#MLKS#ask.

W podobnym turnieju mieli
równie%wystartowa" siatkarze
Contimaksu MOSiR-u Bochnia.

– Wycofali(my si$ ze wzgl$-
dów organizacyjno-personal-
nych. Zawody mia!a przygoto-
wa" dru%yna ze 'wi$tokrzy-
skiego. Ostatecznie z tego si$
wycofa!a.Wyjazdnatrzydniow&
imprez$wi&%esi$zokre(lonymi
kosztami–mówitrenerCzes!aw
Kumorek.

JedynkaiContimax
niezagraj!wy"ej
AndrzejMizera

Ogórek lewym pomocnikiem

WzespoleBruk-Betuwci&%ma!e
eksperymentowanie.Wspotka-
niuzeStal&Mielecnanowejpo-
zycjitrenerMarcinJa!ochatesto-
wa!Patryka Ogórka.

M!ody zawodnik lidera dru-
giej ligi, wyst$puj&cy do tej pory
na prawej obronie, tym razem
zagra!na lewej pomocy.

– Dla mnie by!a to ma!a nie-
spodzianka.Trenerchcia!mnie
wypróbowa" na innej pozycji.
WBruk-Beciepierwszyrazusta-
wionyzosta!emw!a(nienaniej.
Wcze(niej bardzo rzadko mi si$
to zdarza!o. Je(li dobrze pami$-
tam, to chyba w dwóch spotka-
niach w Górniku Polkowice za-
gra!em kilkunastominutowe
epizody w!a(nie na lewym
skrzydle.Wspominamje(rednio
– ocenia gracz.

W sobot$ Ogórek szybko
przyzwyczai!si$do nowej roli.

– Jestem zawodnikiem
prawono%nym i musia!em
szybko si$ zaaklimatyzowa".
Boczny pomocnik ma du%o po-
dobnychfunkcjijakobro)ca.Ma

te% wi$cej zada) w ofensywie.
W defensywie mo%e liczy"
naasekuracj$.Jakoobro)carów-
nie%stara!emsi$cz$stow!&cza"
wakcjeofensywne.Namoj&po-
staw$ w meczu ze Stal& wp!y-
n$!yte%warunki,wjakichprzy-
sz!o nam gra". Boisko by!o bar-
dzo ci$%kie – mówi Ogórek.

Do jednorazowego epizodu
wrolilewegopomocnikaOgórek
nie przywi&zuje a% tak du%ego
znaczenia.Dlaniegonajwa%niej-
sza jest rywalizacja o miejsce
w obronie. A na jego potencjal-
nej pozycji czeka go walka z Se-
bastianemRygu!&.Doniedawna
napastnikiem Bruk-Betu.

– W ataku jest du%a konku-
rencja.Praktycznieniemia!bym
szanswyst$pów.Trenerpróbuje
mnie w obronie. Tam równie%
mog$ wykorzysta" potrzebne
w napadzie cechy, w tym szyb-
ko("– mówi Rygu!a.

Tojednaknieostatniaroszada
taktyczno-personalnawzespo-
le. Now&pozycj$ trener Marcin
Ja!ocha znalaz!dla Piotra Fija!a.
Do niedawna równie% napast-
nika. Zawodnik wyst$puje na
(rodku pomocy. Trzeba przy-
zna", %e radzi sobie ca!kiem
nie*le.'wiadcz&o tym bramki,
które zdoby!w sparingach.

Ma!ychprzetasowa)wBruk-
Becie jest wi$cej. Ponownie na-
pastnikiem zosta! Marcin
Sza!$ga. Jesieni& trener wysta-
wia!go na boku pomocy.

– Nie przeszkadza mi ta rola.
Kiedyzaczyna!emgra"toby!em
napastnikiem. Dla mnie nie ma
wi$kszejró%nicy–mówizawod-
nik.

W jego przypadku ten
„awans” te% przyniós! niez!e
skutki.Wdrugimmeczuzrz$du
Sza!$ga zdoby!dwie bramki.

AndrzejMizera

DlaPatrykaOgórkawyst#pwpomocyby! zaskoczeniem
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Koszykarze Unii Tarnów w 25.
kolejce rozgrywek o mistrzo-
stwodrugiej ligibezproblemów
pokonali ostatni zespó!OSSM
PZKOszzeStalowejWoli.Trener
„Jaskó!ek” Ryszard +muda da!
w tym meczu szans$gry rezer-
wowym.

Wolne mieli skutecznystrze-
lec Kamil Kamecki i Dawid
Szewczyk.By!wsk!adzie,alenie
zagra!specjalistaod„trójek”Ra-
fa!Sobi!o.KapitanUniiWojciech
Majchrzakprzebywa!naparkie-
cie niespe!na 14 minut. Bardzo
dobry mecz rozegra! Tomasz
Bryzek.Wci&gu17minutzdoby!
22 punkty, mia! stuprocentow&
skuteczno("z linii rzutów wol-
nych. Zanotowa! tak%e dziesi$"
zbiórek.

Wygrana „Jaskó!ek” oznacza,
%e na trzy kolejki przed zako)-
czeniemzasadniczejfazyrozgry-
wekdru%ynaniestraciju%drugiej
lokaty.Wszystkowskazujenato,
%e ich pierwszym rywalem

w rundzie play-off b$dzie AZS
Politechnika Radom. Wrundzie
zasadniczejtarnowianiewygrali
we w!asnej hali, przegrali nato-
miast rewan% w Radomiu.
W play-offach gra si$do dwóch
zwyci$stw. Pierwszy mecz roze-
grany zostanie u ni%ej notowa-
negorywala,drugi,ewentualnie
trzeci, jak wszystko na to wska-
zuje–wTarnowie.

– Graj&cy zw!aszcza w ko)-
cówce moi m!odzi zawodnicy,
udowodnili,%ewci&guostatnich
miesi$cy czego(si$ jednak nau-
czyli. Dru%yna pod sportowym
wzgl$demzrobi!aju%dotejpory
to, czego od nas oczekiwano. Je-
ste(my przygotowani do walki
o awans. Teraz ruch nale%y
do klubowych dzia!aczy – po-
wiedzia! trener+muda.
Unia Tarnów – OSSM PZKOsz Stalowa

Wola 93:58 (19:18, 24:7, 26:13, 24:20).

Unia: Zych 15, Put 11 (2 x 3), Majchrzak
10 (2x3), M. Szewczyk 5 (1 x3, 6 asyst.),
Wilusz – Bryzek 22 (10 zbiórek),
Bade!ski 12 (1x3), Grys 8 (2 x3, 3 asy-
sty.), "aszewski 6, Wojciechowski 2,
Lisowski 2.

Zmiennicynie
zmarnowaliszansy
RomanKiero!ski


