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Jednazniewielusk!adnychakcji
Resovii popsu!a mocno nastrój
trenerowi Marcinowi Ja!osze.
Oceni! j" wyra#nie niepocie-
szony. – Pi!ka jest wredna. O 69
min sobotniego spotkania inne
zdanie mieli gospodarze.
Wszystkozacz"!Kozubek,który
!adnie uruchomi! Zawi$lana.
Ten podci"gn"! praw" stron",
wrzuci!wpolekarnedonadbie-
gaj"cego G!aza, który skierowa!
pi!k%dositaki.Niezd"&y!gopo-
wstrzyma'Kleindschmidt. By!
to zarazem pierwszy strza!go-
spodarzy oddany w $wiat!o
bramki. Zwyci%stwo jest moc-
nym argumentem dla Resovii,
która celuje w awans. Nie chce
o nim jednak mówi' trener Mi-
ros!aw Hajdo. – Do utrzymania
potrzebne nam s" trzy punkty –
twierdzi.

Wyczekiwane jako ligowy hit
spotkaniewRzeszowiepotwier-
dzi!o,&e w drugiej lidze licz" si%
walczakiimocnopracuj"ce !ok-
cie. W tym Resovia górowa!a
nad Bruk-Betem. Niecieczanie
przewa&ali operowaniem pi!ki
i lepszym przygotowaniem fi-
zycznym. Szcz%$cie nie by!o
po ich stronie.

Zanimmeczsi%rozpocz"!, ju&
by!osporoemocji.Rzeszowianie
t!umacz"c si% nie najlepszym
stanemboiskachcieliprze!o&y'
mecz.PZPNniezgodzi!si%nato.
Trener Ja!ocha zaskoczy! sk!a-
dem.Na!awcerezerwowychpo-
sadzi! dotychczasowego asa

niecieczan (ukasza Szczo-
czarza. W jego miejsce pos!a!
doatakuMarcinaSza!%g%,który
w ostatnich sparingach b!ysn"!
skuteczno$ci".Trzebaprzyzna',
&e w Rzeszowie radzi! sobie
przyzwoicie. To w!a$nie po jego
zagraniach Bruk-Bet mia! naj-
gro#niejszesytuacjewpierwszej
po!owie.

W 33 min Sza!%ga zagra!bar-
dzo !adnie do stoj"cego w polu
karnym Kwieka, którego po-
wstrzyma!Kozubek. W 38 min
ponownieSza!%gapoda!tymra-
zem do Smó!ki. Jemu jednak
na czystej pozycji pi!k% zabra!
Bogacz.

W 45 min ponownie Smó!ka
otrzyma! dobre podanie

od Kwieka, ale tym razem po-
wstrzyma!go Zawi$lan.

Wpierwszejpo!owieResovia
zaprezentowa!a mocno defen-
sywny futbol. Praktycznie tylko
w 13 min po gro#nym strzale
Bergiera pi!ka minimalnie mi-
n%!a obok bramki Barana.
Przy tej akcji podania nie zd"&y!
przeci"'Cios.

W drugiej po!owie gospoda-
rze zrzucili swoje defensywne
szaty.Przynajmniejnapocz"tku
ich akcje by!y gro#niejsze.
A Bruk-Bet da! si% zepchn"'
do defensywy.

W65minniecieczenieotrzy-
mali prezent od przeciwnika.
Pi!k%popodaniuKozubkaz!apa!
w polu karnym Pietryka i s%dzia

gwizdn"! wolnego. Uderzenie
z 10 metrów Sza!%gi wybili de-
fensorzy rzeszowscy. Równie&
zastopowali poprawk%Ciosa.

Po chwili nikt o tym nie pa-
mi%ta!, a to za spraw" bramki
G!aza. Przy tej akcji nie-
cieczanie mieli sporo pretensji
do arbitra. – By!em dwukrotnie
faulowany – przekonywa!
Cygnar. On znowu zdaniem
resowiaków mia!mocno zdzie-
li'przed przerw"Walaszczyka,
który na drug" po!ow% ju& nie
wyszed!.

Pi!k% meczow" Bruk-Betu
mia!w74minucieDawidKwiek.
Po jego uderzeniu z wolnego
pi!k%znajwi%kszymtrudemwy-
bi!golkiper rzeszowski.

Niecieczenie w 90 min mieli
jeszcze wolnego. Z prawego na-
ro&nikapolakarnegorzutwolny
z 17 metrów strzeli!Prokop, ale
pi!ka trafi!a w boczn"siatk%.
Resovia Rzeszów – Bruk-Bet Nieciecza
1:0 (0:0)

Bramka: G!az 69.

S!dziowa": Jacek Kikolski (P!ock).
Widzów: 2000.

Resovia: Pietryka 3 – Kozubek 3, Kusiak
3, Bogacz 4, Szkolnik 3 – BergierI (66
Pi"tkowski) Walaszczyk 2 (46 Domo# 3),
Minasyan 3I, Zawi$lan 4 (84 Turczyn)–
Kantor 3, Chlipa!a 2 (54 G!az 3). Trener:
Miros!aw Hajdo.

Bruk-Bet: Baran 3 – Kliendschmidt 2 (80
Rygu!a), Jacek 2, Cios 3, Zontek 3 –
Kwiek 3, Cygnar 3I (74 Metz ), Prokop
3, Fedoruk 2 (60 Szczoczarz) – Smó!ka 2,
Sza!%ga 3. Trener: Marcin Ja!ocha.

Pi"karz meczu: Rafa! Zawi$lan.

Nie uda!a si% wolbromianom
inauguracja wiosny. Jechali
do Suwa!k z nadziej",&e b%dzie
inaczejni&wgrachkontrolnych,
wktórychostatniowysokoprze-
grywali.By!opodobnie,Przebój
nie mia!wiele do powiedzenia.

Przede wszystkim dlatego&e
niemia!wswoimsk!adzietakiej
osobowo$cijakznanyzboiskek-
straklasy i II ligi Litwin
GrazvydasMikulenas.Toonby!
motorem akcji gospodarzy, on
„ustawi!” mecz swoimi dwoma
bramkami.

Jak twierdzi trener
wolbromian Robert Or!owski –
wynik jest znacznie gorszy ni&

gra, jednak to ma!e pocieszenie.
Pocz"tkowonicniezapowiada!o
kl%ski. Go$cie próbowali
za spraw"Kuty czy Gui wpisa'
si% nalist%strzelców.Mikulenas
czeka! jednak na swoj" szans%,
aw12minda!osobiezna',ude-
rzaj"c z 16 m w s!upek. Nie po-
myli!si% wkolejnejakcji,strze-
laj"cdosiatkiwd!ugiróg.Wod-
powiedzi Ros!o) g!ówkowa!
minimalnie obok s!upka.

Ale Mikulenas po raz kolejny
pokaza!, &e jego snajperska
s!awa jeszcze nie przemin%!a,
podwy&szaj"c wynik. Go$ci do-
bi!Sadowski,któryprzed przer-
w" zdo!a! pokona' Palczew-
skiego.

Meczby!ustawiony,aczwarty
gol–*wierzbi)skiego–zdobyty
strza!em g!ow" ca!kowicie po-
gr"&y!przyjezdnych.

Sta' ich by!o tylko na hono-
row"bramk%w wykonaniu de-
biutuj"cego Jarosza – pop%dzi!
nabramk%, bypochwiliwygra'
pojedynek sam na sam z bram-
karzem.

Wigry Suwa"ki – Przebój Wolbrom
4:1 (3:0)

Bramki: Mikulenas 21, 33, Sadowski 45,
&wierzbi#ski 49 – Jarosz 81.
S!dziowa": Po'arowszczyk (Lublin).
Widzów: 300.
Wigry: Salik 3 – Makarewicz 3, Bajko 4,
Rogozi#ski 4I, Sadowski 3 (63
O!owniuk) – Makuszewski 4I (75
Danilczyk), &wierzbi#ski 4, Paber'is 3
(62 Radzio), Kowalski 4 (90 Pomian) –
Mikulenas 5, Statkevicius 3. Trener:
Zbigniew Kaczmarek.
Przebój: Palczewski 2 – Duda 2,
Banaszkiewicz 2, Ros!o# 2, Wdowik 2 (78
Derejczyk) – Kiczy#ski 2, Trzemielewski
1I (46 Jarosz 3) – Kuta 1 (46 Chrzanow-
ski 1), Siedlarz 2 (72 (mudka), Guja 2 –
Rak 2. Trener: Robert Or!owski.
Pi"karz meczu: Grazvydas Mikulenas.

Wigry Suwa!ki 4
Przebój Wolbrom 1
Jacek"ukowski

Przebój zanotowa!wiosenny falstart
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Tak jak w sparingach – Przebój przegrywa

Styl i gra przy niecieczanach,
ale punkty dla gospodarzy
Resovia 1
Bruk-Bet 0
AndrzejMizera,Rzeszów

Dawid Kwiek (niebieska koszulka) móg! zdoby" bramk# dla Bruk-Betu w Rzeszowie, jednak powstrzyma! go Pietryka
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Pi!kano"na II liga

Go#cie przegrali
zMikulenasem

a Robert Or!owski (trener
Przeboju): Przegrali!my
przede wszystkim
zMikulenasem, który by"
pierwszoplanowym zawod-
nikiem tego spotkania.
Przegrali!my te# z w"asny-
mi prostymi b"$dami, z nie-
do!wiadczeniem.Ale wynik
nie odzwierciedla tego, co
si$ dzia"o na boisku. Tylko
trzech naszych zawodników
nie jest m"odzie#owcami...
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Jeste#kibicem?Maszulubionychzawodników?Czytaj jutro
„Krakowsk$”. Tylkounasrankingna„Najlepszegopi!karza II ligi”

Bruk-Bet za !atwo
straci! bramk%

aMiros!aw
Hajdo
(trener
Resovii)
Na pewno nie
zagrali!my
tego, na co

nas sta%. Szczególnie
w pierwszej po"owie grali-
!my zbyt nerwowo. Mo#e
wp"ywaj& na to oczekiwa-
nia, jakie s& w stosunku
do zespo"u. Grali!my z bar-
dzo klasowym zespo"em,
który potrafi utrzyma% si$
przy pi"ce.W pierwszej
po"owie grali!my z wiatrem,
nie potrafili!my tego wyko-
rzysta%. Podobnie jak go!cie
po zmianie stron. Dobr&
zmian$ da" Sebastian G"az.
Chcia"bym zespo"owi
podzi$kowa% za walk$.

aMarcin
Ja!ocha
(trener
Bruk-Betu)
Ciesz$ si$, #e
w ko'cu
zagrali!my.

Przyjechali!my do Rzeszo-
wa po punkty. Nie uda"o
nam si$ to. Ch"opcy walczy-
li, dawali z siebie wszystko.
Pi"ka jest jednak taka, #e
za styl punktów czy ocen
si$ nie przyznaje.Wygrywa-
j& ci, którzy bramki strzela-
j&. To akurat dzi! uda"o si$
Resovii. Powtarza"em ch"o-
pakom, #e je#eli nie mog&
zdoby% bramki, to musz&
zrobi% wszystko, #eby jej nie
straci%.W naszym przypad-
ku tak si$ nie sta"o. Uwa-
#am, #e za "atwo stracili!my
tego gola. Nied"ugo nikt nie
b$dzie pami$ta" o stylu,
natomiast liczy% b$d& si$
punkty. Pozostaje namwal-
czy% w kolejnychmeczach.


