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PI!KANO"NA II liga

Pi!ka nie jest sprawiedliwa.
Pomeczubardzoniepocieszony
by! trener go"ci – Zbigniew
Kaczmarek,twierdz#c,$elepsza
dru$yna nie wygra!a...

Trzeba si% zgodzi& ze szkole-
niowcem, jednocze"nie nie za-
pominaj#c o tym, $e walk#, de-
terminacj#, gdy do tego ma si%
szcz%"cie, mo$na wiele zdzia-
!a&. W doliczonym czasie gry
miejscowi zdobyli wprawdzie
drug# bramk%, ale nie uzna! jej
arbiter. Gdyby pad! gol, tego
szcz%"cia z pewno"ci# miej-
scowi mieliby zbyt du$o...

Arbiter dopatrzy! si% faulu
na bramkarzu i gola nie by!o.

Gospodarze wyst#pili bez
trzech podstawowych zawod-
ników – Jaros!awa Raka, Mate-
usza Siedlarza i Patryka
Kiczy'skiego. Ten brak by! bar-
dzo widoczny. Zawodnicy
z Wolbromia musieli jako" zni-
welowa& przewag% rywala
taktyk#. To go"cie prowadzili
gr%, przeprowadzali szybkie
akcje skrzyd!ami, które sia!y
spory zam%t w szeregach
obronnych gospodarzy. Go"cie
mogli sobie ustawi& mecz ju$
po kwadransie gry – ale naj-
pierw ze strza!em (wierz-
bi'skiego (niezbyt mocnym,
ale do"& zaskakuj#cym,
po ziemi) poradzi! sobie
Palczewski, wybijaj#c pi!k%
na róg, a po chwili wygra! poje-

dynek sam na sam z Maku-
szewskim.

Przebój odpowiedzia! w 17
min, gdy Lickiewicz nie wyko-
rzysta! dobrej okazji po poda-
niu Derejczyka. Pomocnik
wolbromian nie mia! najlep-
szego dnia – 2 min pó)niej
po kapitalnym podaniu
Dudzinskiego te$ przegra!
w sytuacji sam na sam
z golkiperem.

W 34 min wydawa!o si%, $e
b%dzie gol – pi!ka po uderzeniu
O!owniuka z 8 m jednak nie-
znacznie min%!a s!upek. Pi!ka-
rzy go"ci o ma!o co nie wyr%-

czy! *elazny, podaj#c do w!as-
nego bramkarza, ale ten by!
czujny.

Nic nie móg! jednak zrobi&
przy rzucie ro$nym w 54 min.
Radzio przeskoczy! wszystkich
i pi%kn# g!ówk# pos!a! pi!k%
do siatki. Bramkarz gospodarzy
wykaza! si% 7 min pó)niej
w "wietnym stylu broni#c ude-
rzenie Dr#gowskiego z rzutu
wolnego z 22 m – wybi! pi!k%
zmierzaj#c# wprost w „okie-
nko”.

Wiele o$ywienia w poczyna-
nia miejscowych wniós!
Nagaoka. To on przeprowadzi!

dynamiczny rajd praw# stron#,
wy!o$y! pi!k% do Derejczyka
ma drugi s!upek, a pomocni-
kowi Przeboju pozosta!o tylko
umie"ci& pi!k% w siatce. To po-
dra$ni!o pewnych ju$ swego
graczy Wigier. Dwoi! si% i troi!
Makuszewski, ale i on nie pora-
dzi! Palczewskiemu w bezpo-
"rednim starciu – strzela!
w niego b#d) nad bramk#. Bo-
haterem Wolbromia móg! zo-
sta& m!ody Osuch, który zaraz
po wej"ciu na boisko uderza!
z k#ta pod spojenie, ale Salik
wybi! pi!k% na róg. Trzeba
by!o pogodzi& si% z remisem.

Przebój Wolbrom – Wigry Suwa!ki 1:1
(0:0)

Bramki: Derejczyk 68 – Radzio 54.

S"dziowa!: Lis (Katowice).

Widzów: 1000.

Przebój: Palczewski 5 – !elazny 3,
Jurczyk 4I, Wdowik 3I, P. Szczepanik
2 (58 Nagaoka) – Lickiewicz 2, Duda
0III, Guja 2I, Derejczyk 4 (90
Osuch) – Kuta 2 (65 !mudka),
Dudzi"ski 3.
Trener: Antoni Szymanowski.

Wigry: Salik 4 – Bajkot 3, Rogozi"ski 3,
#api"ski (21 O$owniuk 3), Makarewicz 3
– Makuszewski 4I(83 Chudzi"ski)
Danilczyk 3I, Dr%gowski 4, Radzio 5 (75
Sadowski) – &wierzbi"ski 3,

Zils 3.
Trener: Zbigniew Kaczmarek.

Pi!karz meczu: Sebastian Radzio.

Miejscowi stoczyli ci!"k#walk! zprzybyszami zSuwalszczyzny,ale uda$o imsi!uratowa% jedenpunkt
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Wigry by#y lepsze,
ale nieskuteczne

Antoni
Szymano-
wski (trener
Przeboju)
Wigry by!y
zespo!em

lepszym.A" si# dziwi#, "e ta
dru"ynama takma!o punk-
tów. Z pewno$ci% by! to naj-
lepszy rywal, z jakim w tym
sezonie grali$my.Wyst%pili-
$my bez 4 podstawowych
zawodników, w tej sytuacji
z remisu jestemwi#c bar-
dzo zadowolony. Nie wiem,
co s#dzia wymy$li!w ostat-
niej minucie, ale gdyby pad!
gol, to by!by dramatWigier.

Zbigniew
Kaczmarek
trener
Wigier)
Musz# si#
powtórzy&,

jak tydzie' temu. Zremiso-
wali$mymecz, który powin-
ni$mywygra&, byli$my
zdecydowanei lepsi, stwo-
rzyli$my sobie bramkowe
sytuacje, ale zabrak!o sku-
teczno$ci. Przeciwnik wyko-
rzysta! nasze dwa, trzy
b!#dy. Ch!opcy zagrali
dobre spotkanie, nie mog#
mie& do nich pretensji, ale
nie mog# zrozumie&, jak
mogli$my nie wygra&,
maj%c wiele okazji?

Przebój Wolbrom 1
Wigry Suwa#ki 1
Jacek"ukowski

Pi!ka nie jest sprawiedliwa –
tym razem pod t# maksym#
podpisa! si% opiekun go"ci.
Zgadza! si% z nim trener gospo-
darzy, który jednak móg!
stwierdzi&, $e w futbolu wy-
grywa ten kto zdobywa bramki.
T# jedn# strzelili niecieczanie
i zdobyli trzy punkty.

Przed spotkaniem trener
Hajdo komplementowa! Artura
Prokopa. O tym, $e nie rzuca!
s!ów na wiatr, przekona! si%
w 45 min. Prokop pi%knie
wrzuci! prostopad!# pi!k%
do wychodz#cego na czyst# po-
zycj% Dzier$anowskiego, który
z 10 metrów pewnie pokona!
Pietryk%. – Wiem gdzie mo$e
zagra& Artek. On wie, gdzie ja
mog% czeka& na podanie – wy-
ja"ni! asystencki patent kolegi
Waldemar Dzier$anowski.

Pocz#tek spotkania to pi!-
karskie szachy. Ofensywnie
graj#cy Bruk-Bet i du$o strzela-
j#ca Resovia zdecydowa!y si%
na wzajemne badanie si!.

– Chcieli"my gra& ofensyw-
nie, ale rywal dobrze si% pre-
zentowa! – t!umaczy! Marcin
Ja!ocha, trener Bruk-Betu.

Resovia wykorzysta!a za-
chowawczy styl gospodarzy
i zacz%!a gro)nie zapuszcza& si%
praw# stron# defensywy go-
spodarzy. Po$ytek z tego chcia!
zrobi& Walaszczyk, który w 25
min gro)nie uderzy! z 18 me-
trów, ale Baran wybi! pi!k%
na róg.

W 42 min gospodarze poka-
zali jedno ze swoich firmowych
zagra'. Z lewej strony wrzuci!
Le"niowski, pi!k% si%gn#!
Smó!ka, uderzy! g!ow#, mini-
malnie nad poprzeczk#. Bruk-
Betowi nie klei!a si% gra, ale po-
tem nast#pi!a 45 min i pi%kne
zagranie Prokopa. Pi!karz nie
tylko znakomicie poda!, lecz

by! pewnym punktem swojego
zespo!u. W drugiej po!owie ak-
tywniej zacz#! Bruk-Bet. Dwie
dogodne okazje mia! Smó!ka,
raz trafi! w poprzeczk%.

Go"cie prezentowali si% go-
rzej. Jednak najlepiej prezento-
wa! si% u nich Walaszczyk,
który dwukrotnie próbowa! za-
skoczy& Barana.

W doliczonym czasie gry
Resovia bardzo gro)nie nacie-
ra!a, jednak bez skutku.
Bruk-Bet Nieciecza – Resovia 1:0 (1:0)

Bramka: Dzier'anowski 45.

Widzów: 1400.

S"dziowa!: Sobieszek (#ód().

Bruk-Bet: Baran 3 – Kleinschmidt 3,
Jacek 4, Czarny 3I, Zontek 3 – Metz 3
(60 Cygnar), Prokop 5, Sza$)ga 3 – Smó$-
ka 3 (87 Rygu$a), Dzier'anowski 4 (78
Ja$ochaI), Le*niowski 3I (83 Kot).
Trener: Marcin Ja$ocha.

Resovia: Pietryka 3 – Kozubek (66
Turczyn), Kusiak 3, Benkowski 3,
Szkolnik 2I – Zawi*lan 3, Walaszczyk 4,
Fryc 3 (70 MadejaI), Pi%tkowski 3 –
Hajduk 2, Kami"ski 2 (46 Kantor 3). Tre-
ner: Miros$aw Hajdo.

Pi!karz meczu: Artur Prokop.

Bruk-Bet N. 1
Resovia 0
AndrzejMizera

Pawe! Smó!ka (niebieska koszulka) z Bruk-Betu w spotkaniu
z Resovi" nie wpisa! si# na list# strzelców
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Prokopwie,kiedyikomuzagra!...

Jeste$kibicem?Maszulubionychzawodników?Czytajwewtorek
„Krakowsk%”. Tylkounasrankingna„Najlepszegopi#karza II ligi”.

Strzelcy II ligi

a 8 – Hajduk (Resovia)
a 4 – Smó!ka (Bruk-Bet),
Socha (Kolejarz), Zjawi'ski
((wit),
a 3 – Dzier"anowski (Bruk-
Bet), Kisiel (Okocimski), Bryk
(Pelikan), Kucharczyk ((wit),
Trafarski (Olimpia),
a 2 – Je"ewski (Kolejarz),
Mateusz Siedlarz (Przebój),
Kobeszko i Ko!odziejczyk
(obaj Ruch), Kostecki
(Jastrz#bie), Lendzion ((wit),
Ne$cior (Pelikan), Nowacki
(Olimpia).

Pawe$Smó$ka (Bruk-Bet)

Szcz!"liwa gra Przeboju


