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W
yj!tkowo inten-
sywne b"d!
najbli#sze ty-
godnie w pi$-

karskiej drugiej lidze. Od 21
kwietnia do 2 maja zawodni-
cy zagraj! czterokrotnie. Jesz-
cze bardziej napi"ty jest ich
kalendarz od 8 do 30 maja.
Wówczas maj! zaplanowane
siedem kolejek! To tempo

rodem z najlepszych lig %wia-
ta. W tym czasie zawodnicy
trzykrotnie wybiegn! na boi-
ska w %rody.

– Gram ju# kilkana%cie lat,
ale takiego kalendarza nie pa-
mi"tam – mówi Artur Prokop,
zawodnik Bruk-Betu
Nieciecza.

Pi$karze w kraju w$a%nie
wracaj!na boiska. I musz!by&
przygotowani na czekaj!cy ich
prawdziwy maraton. Przed$u-

#aj!ca si" zima, a ostatnio #a-
$oba narodowa spowodowa$y,
#e zmienione zosta$y ligowe
terminarze.

W przypadku ekstraklasy
zmagania maj! zako'czy& si"
15 maja. W ni#szych ligach fini-
szowa&b"d!pó(niej. W drugiej
ostatnia kolejka zaplanowana
jest na 6 czerwca. Tam jednak
terminy niektórych spotka'
ustalono ju# po raz... trzeci.
Przed$u#enie rozgrywek

w przypadku Ekstraklasy nie
wchodzi$o w gr" ze wzgl"du
na mistrzostwa %wiata w RPA.
Ale dlaczego nie zmieniono
terminarza drugiej ligi? Z$o-
%liwi twierdz!,#e cz"%&dzia$a-
czy zajmuj!cych si" drug! lig!
te# si" tam wybiera.

W zespole Bruk-Betu
Nieciecza bez wi"kszych emo-
cji podchodz! do kalendarza
spotka'.

– Taki jest nasz zawód. Mu-
simy si" do tego dostosowa&.
Sporo meczów mamy prze$o-
#onych, jednak tej wiosny
spotka$o nas sporo niespodzie-
wanych wydarze'. Nikt prze-
cie# nie przypuszcza$, #e doj-
dzie do tej strasznej tragedii
w Smole'sku. To smutne wy-
darzenie oraz przed$u#aj!ca si"
zima spowodowa$y, #e termi-
narz jest tak napi"ty. Od-
k!d gram w pi$k", nie pami"-
tam, #eby tak si" kiedy% zda-
rzy$o – mówi Artur Prokop,
zawodnik Bruk-Betu.

W Niecieczy wierz!,#e du#a
liczba spotka', które trzeba
b"dzie rozegra&w krótkim cza-
sie, mo#e by& atutem lidera
drugiej ligi.

– Mamy bardzo szerok!
$awk" i wyrównan! kadr".
W przypadku kartek lub kon-
tuzji trener ma wybór i wypa-
daj!cych zawodników zawsze
mo#e zast!pi& kim% równo-
rz"dnym. Jednak dla nas naj-
wa#niejsze jest to,#eby szybko
wróci&na zwyci"skie tory i za-
cz!& zbiera& punkty ze sku-
teczno%ci!, któr!prezentowa-
li%my jesieni!– uwa#a Prokop.

Tak jak w Anglii
b Pi!karzy II ligi czeka prawdziwy maraton spotka"

Andrzej Mizera

Po trzechpora!kachz rz"du,pi#karzeBruk-Betu spadliw tabeli II ligi na czwartemiejsce

Pi!ka no"na
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TARNÓW.Zas$u#ona trenerka
tenisa sto$owego Bronis$awa
Stroisz, trenerzy grup m$odzie-
#owych pi$ki no#nej – Jacek
)wik i Krzysztof *wierzb oraz
Edyta Ropek zostali docenieni
przez swój klub. Podczas sym-
patycznego spotkania w %wiet-
licy klubowej otrzymali dy-
plomy, nagrody pieni"#ne i listy
gratulacyjne.

Najwi"cej braw otrzyma$a
i us$ysza$a najwi"cej ciep$ych
s$ów zwi!zana z klubem od 45
lat (!) Bronis$awa Stroisz. Przez
wiele lat by$a czynn! zawod-
niczk!. Wraz z dru#yn! zdo-
by$a awans i dzielnie walczy$a
w rozgrywkach o mistrzostwo
drugiej ligi. Po%wi"ci$a si" bez
reszty pracy szkoleniowej i wy-
chowa$a wiele znakomitych za-
wodniczek. Tenis sto$owy by$
dla pani Broni rodzinn!dyscy-
plin!. M!#W$adys$aw by$naj-
pierwzawodnikiem,pó(niejza-
s$u#onym dzia$aczem, mi"dzy
innymi sekretarzem Okr"go-
wego Zwi!zku Tenisa Sto$o-

wego. Córka Bernadetta by$a
mistrzyni!Polski juniorekime-
dalistk!Ogólnopolskiej Olim-
piadyM$odzie#y.Wping-ponga
gra$ jej syn, wnuczka i wnuk.

Jacek)wik otrzyma$wyró#-
nienie za prac"z najm$odszymi
adeptami „kopanej”, za utwo-
rzenie pi$karskiej klasy sporto-
wej,zacorazlepszewynikim$o-
dych zawodników.

Popularny „Karol” – Krzysz-
tof*wierzb, to tak#e zawodnik
i trener od wielu lat zwi!zany
na dobre i na z$e z Tarnovi!.

Wyró#niona zosta$a tak#e
Edyta Ropek. Zawodniczka
zTarnowazdoby$adwarazyPu-
char *wiata, a medali wywal-
czonych podczas krajowych za-
wodów wspinaczkowych nie da
si"wprost zliczy&.

Nagrody wr"czali m.in. wice-
marsza$ek ma$opolski Roman
Ciepiela,prezesTarnoviiWalde-
mar Urban oraz radni naszego
miasta–przewodnicz!cykomi-
sjisportuKrzysztofJanasiTade-
usz Mazur. (kier)

Tenis, pi!ka no"na, wspinaczka
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Rekreacja

Jutroogodz.10wLaskuLipieza-
inaugurowanazostanieszesna-
staju#edycjazawodówoPuchar
Tarnowa MTB. Organizatorem
zawodów jest Stowarzyszenie
SportoweSokó$,którekontynu-
uje dzia$alno%& PTG Sokó$ –
*wiat Pracy.

Amatorzy%ciganiasi"nagór-
skich rowerach toczy&b"d! ry-
walizacj"wsze%ciukategoriach.
Rozegrane zostan!wy%cigi re-
kreacyjne i zawody dla dzieci.

Naprogunowegosezonuod-
by$a si" prezentacja kolarskiej
grupy tarnowskich Soko$ów.
Najpierw histori" tej imprezy
przedstawi$ dyrektor wy%cigu
Bogdan Bana%. Nast"pnie sym-
patykomkolarstwaisponsorom
wy%ciguprzedstawilisi"kolarze.
WtymsezoniewbarwachSoko-
$ów%ciga&si"b"d!:DawidRze(-
nik, Kamil Kargul, Piotr Mi%-
kowicz,RobertKuczera,Andrzej
Wytrwa$, Grzegorz Warcho$,
Krzysztof Smalarz, Micha$
Trojanowski, Maciej Pieszka,
Dariusz Drobot, Mi$osz Pagacz,
WojciechG!siorowski,Wojciech

Olszówka,GrzegorzIskra,Arka-
diusz Bana%, Krzysztof Win-
czura, Dariusz Dudzi'ski, An-
drzejKuku$ka,KazimierzRusin,
Adam G!sior, Wies$aw Janus,
Rados$aw Gdula, Pawe$ Mo(-
dzierz, Antoni Brzuski, Piotr
Klonowicz, Witold Trojak,

Krzysztof+uczkowiec,Miros$aw
Szczurek, Krzysztof Czerniga,
Ryszard P"cak i Leszek Ko-
koszka.

Kolejnewy%cigirozegranezo-
stan! na trasach pod Gór! %w.
Marcina:16maja,20czerwca,22
sierpnia i 19 wrze%nia. (kier)

Spotkanie zorganizowanowpe#nej pucharówklubowej $wietlicy

Sokó#Tarnówgotowydo lotu

ReprezentanciSoko#aprzygotowanidooficjalnegorozpocz"ciasezonu
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REGION. Ze wzgl"du na #a-
$ob"narodow!odwo$ano spot-
kania w ni#szych ligach.
Znamy jednak ju# ich nowe ter-
miny. Planowana na 10 i 11
kwietnia kolejka w szóstej lidze
odb"dzie si"w %rod", 19 maja
o godz. 18. Równie#w tym sa-
mym dniu zostan! roze-
grane spotkania tarnowskiej
grupy A-klasy, (planowane 10
i 11 kwietnia). Odwo$ane w tym
terminie mecze w#abnie'skiej
A-klasie przeniesiono na 20-22
kwietnia.

To jednak nie wszystko. Me-
cze, które w okr"gówce i tar-
nowskiej A-klasie planowane
by$y na ostatni weekend, roze-
grane zostan! w %rod" 2
czerwca. Pojedynki z tej kolejki
w grupie #abnie'skiej plano-
wane s!od 18 do 22 maja.

Zmieni$ si" równie# kalen-
darz spotka'm$odzie#owych
prowadzonych przez TOZPN.
Wi"cej szczegó$ów mo#na zna-
le(& na stronie internetowej
www.ozpn.tarnow.pl. (anmi)

Nowe terminy
w okr!gówce

Pi!ka no"na

Zas"u#enidlaTarnovii
odebralinagrody

Trenerzy Olimpii Wojnicz
mog! mie& powody do zado-
wolenia. Wychowanek klubu,
Jacek Malisz zosta$ powo$any
na konsultacj"szkoleniow!ka-
dry do lat 19, prowadzonej
przez Micha$a Globisza.

Dla Malisza b"dzie to repre-
zentacyjny debiut. Jego trener
uwa#a,#e jak najbardziej zas$u-
#ony. – Ten ch$opak ma papiery
na granie. Jest bardzo utalento-
wany – przekonuje Maciej
Smagacz.

Opiekun Olimpii stara$ si"
pomóc swojemu podopiecz-
nemu. Zadania nie mia$ trud-
nego. Micha$Globisz jest jego
znajomym. – Kiedy wyst"po-
wa$em w Arce Gdynia, on tre-
nowa$ Lechi" Gda'sk.
Od czasu do czasu si" kontak-
tujemy. Czasami podpowiadam
mu, na kogo powinien zwróci&
uwag"– informuje Smagacz.

Malisz to wychowanek
Olimpii. To najlepszy dowód,#e
w tym klubie praca z m$odzie#!
przynosi dobre efekty i warto j!
wspiera&.

– Malisz w mojej dru#ynie
zadebiutowa$ jesieni!. Zapra-
cowa$ na to dobr! postaw!
w zespole juniorów. Jej trener
zwraca$mi uwag",#e warto da&
mu szans". D$ugo si"nie zasta-
nawia$em. Dobrze si" sta$o, #e
zacz!$ gra&w czwartej lidze –
wspomina Smagacz.

Obro'ca i defensywny po-
mocnik – to pozycje, na któ-
rych mo#e wyst!pi& reprezen-
tant Polski z Wojnicza.

– Jacek potrafi czyta&gr". Ma
dobre warunki fizyczne,
umie je wykorzysta&. Dobrze
wywi!zuje si" z za$o#e' tak-
tycznych. Jest bardzo pracowity
i dociekliwy. Bardzo chce si"
uczy& i rozwija& – wylicza tre-
ner Smagacz.

Malisz coraz lepiej radzi so-
bie w seniorskiej pi$ce. Czy jego
odej%cie z Olimpii jest zatem
tylko kwesti! czasu?

– Za wcze%nie, #eby o tym
mówi&. Z pewno%ci! gra na in-
nym poziomie mo#e go jeszcze
rozwin!& – uwa#a opiekun
czwartoligowca. (anmi)

Z Wojnicza do kadry
Pi!ka no"na


