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Sport

Lepszagranieprzynios!apunk-
tów.OkocimskiBrzeskoprzegra!
w ostatniej kolejce drugiej ligi
z Jeziorakiem I!awa 0:2.

Przedtympojedynkiemszko-
leniowiec „Piwoszy” Krzysztof
"#tochanieukrywa!,$ejegopo-
dopiecznychczekatrudnespot-
kanie.–Jeziorakb#dzieuskrzyd-
lony wygran% na wyje&dzie –
przewidywa!.

Jegos!owanaaktualno'cinie
straci!ytylkowpierwszymkwa-
dransie pojedynku. Przyniós!
goladlaJeziorakapobardzo !ad-
nym uderzeniu Remigiusza
Soboci(skiego. – Pokaza! jak
podr#cznikowowykorzystywa)
takiepi!ki–mów trenerKrzysz-
tof"#tocha.

Okocimski mimo ataków nie
by!w stanie wyrówna). Na do-
miar z!ego w drugiej po!owie
straci! kolejnego gola. Tym ra-
zem gospodarze wykorzystali
z!e ustawienie linii obronnej
go'ci.Trzebaprzyzna),$etrener
"#tochatroch#zaryzykowa!,bo
na jej 'rodku postawi!na m!o-
dychRafa!Cegli(skiegoiJakuba
Czerwi(skiego. Po meczu nie
mia!do nich wi#kszych preten-
sji. Nie ukrywa! jednak rozcza-
rowania wynikiem pojedynku.

–Nieu!o$y! si# ponaszejmy-
'li. Mecz ustawi!a pierwsza
bramka. Z gry mojego zespo!u
mo$na by!o by)zadowolonym.
Konstruowali'my akcje, stwa-
rzali'myzagro$eniepodbramk%
przeciwnika. Do nas nale$a!a
przewaga, jednak niestety nic
namtonieprzynios!o.Ciesz#si#,
$epodwzgl#demfizycznympo-
kazali'my si# z bardzo dobrej
strony. Przewy$szali'my prze-
ciwników pod tym wzgl#dem –
uwa$a"#tocha.

W spotkaniu w I!awie tym
razem w barwach Okocim-
skiego wyst%pi! Rafa!Gil. Pi!-
karz stwarza!okazj#, móg!zdo-
by) nawet bramk#, ale brak!o
mu szcz#'cia.

Zdaniem trenera "#tochy
po tym pojedynku sytuacja
w drugiej lidze jest coraz cie-
kawsza. – Po rozpocz#ciu roz-
grywek z ci#$kim przeciwni-
kiem - Kolejarzem Stró$e, przy-
jechali'my do kolejnego
trudnego rywala i przegrali'my.
Nasza sytuacja jest taka a nie
inna. Liga si#dopiero rozkr#ca.
Przegrali'my, ale mo$e to by)
krok w ty!, który pomo$e nam
ruszy)do przodu. Chcia!em po-
dzi#kowa)ch!opakom za zaan-
ga$owanie, cho) nie wszyscy
wype!nili w stu procentach za-
!o$enia, które za!o$yli'my
w szatni. To ju$ jednak pozo-
staje do mojej oceny i musimy
z tego wspólnie wyci%gn%)
wnioski – dodawa!opiekun „Pi-
woszy”.

WBrzeskuju$niemy'l%opo-
ra$ce w I!awie. Zespó!
przygotowywujesi#dokolejnego
spotkania. WWielk%Sobot#(g.16)
zmierzysi#usiebiezwiceliderem
Startem Otwock. Go'cie chcieli
przenie')mecznapi%tek,alenato
dzia!acze„Piwoszy”niechcielisi#
zgodzi).WtymspotkaniuwOko-
cimskim zagraju$Tomasz Ogar,
któryostatnio pauzowa!.

W zespole Bruk-Betu trwa liza-
nie ran po fatalnym pocz%tku
rundy wiosennej.

Wczoraj pi!karze spotkali si#
na pierwszym po niedzielnym
meczu pojedynku z Olimpi%El-
bl%g.Nastrojenieby!ynajlepsze.
No, ale nie mog!o by) inaczej.
Zespó! po dwóch pierwszych
meczachwiosnynaswoimkon-
cie ma zero nie tylko punktów,
ale te$ strzelonych bramek. To
w przypadku mocno nastawio-
nej ofensywnie dru$yny (a tak%
chceby)Bruk-Bet)jestwydarze-
niem in minus. Traf jednak
chcia!, $e mimo pora$ki
z Olimpi%Elbl%g zachowa!a po-
zycj# lidera.

– Inne wyniki by!y dla nas
bardzosprzyjaj%ce.Niemo$emy
ogl%da) si# na rywali. Trzeba
wko(cugra)takjakpotrafimy–
uwa$a Rafa! Kleindschmidt,
obro(caniecieczan.–Teraznaj-
lepszym dla nas by!oby zwyci#-
stwo–dodajePawe!Cygnar.Ten
pomocnik by! jednym z nielicz-
nych graczy, których mo$na
by!o wyró$ni)za postaw#prze-
ciwko elbl%$anom.

Wczoraj równie$ trener Mar-
cin Ja!ocha d!ugo analizowa!
ze swoimi podopiecznymi nie-
dzielnymecz,októrymwszyscy
chcielibyjaknajszybciejzapom-
nie).

Teraz przed niecieczanami
chwila odpoczynku. Zespó!ma

sporo czasu na z!apanie dru-
giegooddechu.Wnajbli$sz%so-
bot# mia! zagra) z Hetmanem
Zamo'). Jednak ta dru$yna nie
dosta!a licencji na wyst#py
wdrugiejlidzeizosta!azniejwy-
cofana. Za jej wiosenne spotka-
nia przyznawane s%przeciwni-
komwalkowery.Zpewno'ci%ta-
kiepunktyniecieczaniewoleliby
otrzyma) w lepszych okolicz-
no'ciach.

Zdaniemichopiekunazbli$a-
j%casi#przerwamo$epozytyw-
nie wp!yn%)na dru$yn#.

– Mam nadziej#, $e ten czas
pomo$e w odzyskaniu dobrej
dyspozycji. Stoimy na $ó!tym
'wietle. Najbli$sze wyjazdowe
mecze z Ruchem Wysokie Ma-
zowieckieiOKSOlsztynpoka$%,
czyw!%czysi#dlanaszieloneczy
czerwone 'wiat!o. Z pewno'ci%
zrobimy wszystko,$eby gra) le-
piej i zdobywa)punkty – mówi
trener Marcin Ja!ocha.

Niedzielnypojedyneknieby!
szcz#'liwy dla napastnika
niecieczan "ukasza Szczo-
czarza. Powróci!do sk!adu, ale
z Olimpi% zagra! tylko pó! go-
dziny.

–Wjednymzestar)dosta!em
w !ydk#. Mocno mi spuch!a. Jest
dwarazywi#kszani$normalnie
– informuje „Szczota”.

Zawodnik by! wprawdzie
wczoraj na treningu, ale nie tre-
nowa!.

Wci%$z zespo!em nie)wiczy
tak$e pierwszy bramkarz
Norbert Baran. – Mam naci%g-
ni#te wi%zad!a poboczne w ko-
lanie. Wygl%da na to, $e moja
przerwa b#dzie d!u$sza. Mo$e
dwa – trzy tygodnie – informuje
golkiper.

Pod nieobecno') Barana
wbramcezast%pi!MaciejBudka.
Dla niego by! to pierwszy mecz
o stawk#od kwietnia. Wówczas
wyst%pi!wpierwszejlidzewbar-
wach GKS-u Katowice prze-
ciwko Zag!#biu Lubin.

– Zagra!em poprawnie. Za-
wodnicy Olimpii nie stwarzali
wi#kszego zagro$enia w szes-
nastce. Trzeba by!o si# jednak
natrudzi) przy do'rodkowa-
niach. Przy bramce nie mia!em
$adnych szans. Pietronowi wy-
szed! strza! $ycia – uwa$a za-
wodnik.

WBruk-Becies!teraz
analizyikontuzje

Nawetw taki nieprzepisowy sposóbniecieczanie niemogli powstrzyma!pi"karzyOlimpii
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bSzczoczarzma
mocnoopuchni"t!
#ydk"

bNorbertBaran
b"dzied#u$ej
pauzowa#

AndrzejMizera

MaciejBudka:
Przybramcenie
mia"em#adnych
szans.Toby"
strza" #ycia

Ogar nie zagra"w I"awie
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Szybkostrzelony
golustawi!mecz
AndrzejMizera

Trzeci i przedostatni sparin-
gowy mecz $u$lowców „Jaskó-
!ek”zako(czy!si#pora$k%.Mecz
mia!typowotowarzyskicharak-
ter.

Zespó! trenera Mariana
Wardza!ynatorzewCz#stocho-
wie wyst%pi!bez swych dwóch
liderów: Krzysztofa Kasprzaka
i Bjarne Pedersena. Miejscowi
w mniejszym lub wi#kszym
stopniu wypróbowali wszyst-
kich swoich zawodników.

– By! to tym razem trening
punktowany, kolejny, po$y-
tecznysprawdzian.Potrzynastu
wy'cigach – nie licz%c punktu
zdobytego przez je$d$%cego
w jednym biegu w naszych bar-
wach Kamila Cie'lara – prowa-
dzili'my 39:38. Moi zawodnicy
doszli do wniosku, $e to, co
chcieli sprawdzi) ju$ sprawdzili

i nie ryzykuj%c startów na coraz
bardziej dziurawym torze, zre-
zygnowali z jazdy – z wyj%tkiem
Tomka J#drzejaka – w dwóch
ostatnich biegach. Gospodarze
wygrali je wi#c podwójnie
i w efekcie ca!y mecz – powie-
dzia! trener Marian Wardza!a.

Jak twierdzi trener, punkto-
wanytreningda!muodpowied&
na kilka pyta(. Z dobrej strony
pokaza!si#U!amek,potwierdzi!
swe aspiracje Monberg.

Dzi' o godz. 16 rewan$owy
spararing na torze w Tarnowie.
W!ókniarz Cz"stochowa
– Tauron-Azoty 49:41

W!ókniarz: Holta 11 (2,3,3,3), Drabik 4
(3,1), Woffinden 8 (1,3,2,2), S!abo" 4 (d,
1,0,3), Davidsson 6 (d, 3,3), Miturski 2
(1,1,0,0), Cie#lar 3 (2,0,0,1), P. Karlsson 8
(3,3,2), Hefenbrock 0 (0), Szombierski
(1,2).

Tauron Azoty: Vaculik 6 (d, 2,1,3), M.
Rempa!a 4 (1,0,2,1), J$drzejak 6
(2,1,0,2,1), Monberg 8 (3,2,2,1), U!amek
10 (3,2,2,3), Kie!basa 7 (3,2,1,0,1,0).

Dobry, punktowany
trening "u"lowców
RomanKiero!ski

JasiakiSzreniawastrzelaj!

W czwartej lidze nie zwalnia
tempaSzreniawaNowyWi'nicz.
Podopieczni trenera Dariusza
Siekli(skiego pokonali na wy-
je&dzieLimanovi#4:1.Topunkty
wywiezione z niezwykle trud-
negoterenu.Wzimiezespó!zLi-
manowejwzmocni!si#kilkoma
zawodnikami Górnika Wie-
liczka.

– Cieszy uzyskany wynik.
Mimo tak wysokiego zwyci#-
stwa nie by! to dla nas !atwy
mecz. Nie!atwo b#dzie wygry-
wa) innymzespo!omnatymbo-
isku.Pocz%tekspotkanianale$a!
do gospodarzy, którzy udoku-
mentowali to bramk%. Potem
mecz si#wyrówna!. W drugiej
po!owie pocz%tek nale$a!
do Limanovii. Uda!o jej si#zep-
chn%)do defensywy moj%dru-
$yn#.Potemjednakzdobyli'my
dwie bramki. Umocnili'my
na si#pozycji lidera. Pozytywne

jestrównie$to,$estrzelamygole
wka$dymmeczu.Naszagramo-
mentami mog!a si# podoba).
*eby by!a lepsza to do tego po-
trzebnes%dobrzeprzygotowane
boiska–uwa$a!pomeczutrener
Szreniawy Nowy Wi'nicz, Da-
riusz Siekli(ski.

Ponownie form% strzeleck%
w tym pojedynku b!ysn%! Szy-

mon Kiwacki. W Limanowej
dwukrotnie wpisa! si# na list#
strzelców. Dzi#ki temu ma
naswoimkoncie18bramekisa-
modzielnie z du$% przewag%
prowadzi w klasyfikacji strzel-
ców. Kolejny w tym zestawieniu
zawodnik ma sze') bramek
mniej.

Pierwszyrazwtejrundzieza-
gra!aWolaniaWolaRz#dzi(ska.
Przedw!asn%publiczno'ci%po-
kona!aIKSOlkusz3:1.Pospotka-
niu opiekun Wolanii Wola
Rz#dzi(ska by! g!ównie zado-
wolony z wyniku, jaki uzyskali
jego podopieczni.

– Rezultat i zwyci#stwo
z pewno'ci%cieszy. Trzeba jed-
nak przyzna), $e poziom spot-
kanianieby!wysoki.By!ownim
wiele walki i zaanga$owania.
W naszej dyspozycji brakowa!o
p!ynno'ci i czucia pi!ki, jednak
takie rzeczy si#zdarzaj%. Szcze-
gólnie,$eby!todlanaspierwszy
pojedynek.Czasamipojawia!si#

te$chaos. W pierwszej po!owie
rywalby!wymagaj%cy.Wynika!o
to g!ównie z tego,$e s!abiej pre-
zentowali'mysi#wdefensywie.
Rywalom udawa!o si#przejmo-
wa)pi!k#,conaswybija!otroch#
z rytmu. W drugiej po!owie
przesun%!emdoobronyG%siora
i to przynios!o dobre skutki –
mówi trener Roman Ciocho(.

Dobrze wiosn# zaingurowa!
lider Wolanii Grzegorz Jasiak.
Zdoby! trzy bramki dla swojego
zespo!u.

Udanieprzedw!asn%publicz-
no'ci%zaprezentowa!a si#BKS
Bochnia, który pokona!1:0 Kar-
paty Siepraw.

Bezbramkowo z Or!em Balin
zremisowa!a u siebie Olimpia
Wojnicz.Gospodarzewynikza-
dedykowali trenerowi Macie-
jowi Smagaczowi, który prze-
bywawszpitalu.Zniez!ejstrony
w tym meczu pokazali si#nowi
graczeOlimpiiKrzysztofKrauze
i Dawid Kurzawski.

AndrzejMizera

Jasiak trafi"hat tricka
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