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Sport

Jedynka i Contimax
nie zagrają wyżej

O awansie w Brzesku
nie myślą, chociaż...

Andrzej Mizera

Pierwsza liga w Brzesku? To byłaby wielka niespodzianka rozgrywek.–Mójzespółstaćnato–
deklarujeKrzysztofŁętocha,trener „Piwoszy”.
Czy Okocimski może pomieszać szyki faworytom i włączyć
siędowalkioawans?Przedrozpoczęciem rundy jesiennej ma
swoje atuty. W tabeli zajmuje
piąte miejsce. Do zajmującego
drugą lokatę, premiowaną
awansem, Świtu Nowy Dwór
Mazowieckitraciczterypunkty.
To oczywiście różnica, którą
można zniwelować. W Brzesku
jednakniktnarazieniezawraca
sobie głowy takim scenariuszem, chociaż...
– Na początku rozgrywek
głównym celem drużyny było
utrzymanie się w drugiej lidze.
Dobrapostawawrundziejesiennej zmodyfikowała cele. Chcemy na finiszu ligi obronić przynajmniej miejsce, które zajmujemy,czylipiąte.Jeżelipojawisię
okazja awansu, to z pewnością
z niej skorzystamy. Dla piłkarzy
jest przygotowana premia,
gdyby weszli do pierwszej ligi –
informuje Józef Gawenda, prezes klubu.
Ostatniedeklaracjedowiadomości przyjmuje trener Krzysz-
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Zespół Okocimskiego Brzesko jesienią spisywał się bardzo dobrze. Czy tak będzie wiosną?

Trener Łętocha:
Chcemy zagrać
dobrze wiosną
i pokazać się z jak
najlepszej strony
tof Łętocha, który jednak mało
mówi o awansie.
– Chcemy zagrać dobrze
wiosnąipokazaćsięzjaknajlepszejstrony.Toocobędziemyrywalizować pokażą z pewnością
pierwsze pojedynki wiosny. Zobaczymy jak się nam ułożą.
Z pewnością w walce o awans
wtejlidzeuczestniczyćbędązespoły do dziewiątego miejsca,
któreobecniezajmująWigrySu-

– Dla nas najważniejsze jest,
żeby dobrze zacząć rozgrywki.
Nasz zespół nie ma gwiazd.
Tworzymy wyrównany kolektyw. Dodatkowym atutem jest
młodość i związany z tym element zaskoczenia dla przeciwników – uważa Jarosław Palej,
bramkarz zespołu.
W Brzesku zdają sobie
sprawę, że pierwsza liga to duże
przedsięwzięcie.Wrealizacjitakich ambitnych celów, ale
w przyszłości (przyszły sezon)
z pewnością pomoże fakt dobregoklimatu,jakiwytworzyłsię
wokół drużyny. Klubowi sporo
pomaga miasto. Niedługo ma
przejąćobiektyklubowe,aOkocimskimożeteżliczyćnawsparcie z innych stron.

wałki. Przy sprzyjających warunkach moich podopiecznych
sportowo stać na zajęcie drugiego miejsca. Nie jest to dla nas
celnadrzędny.Wzimiewzmocniliśmy się dwoma graczami,
a nie zanotowaliśmy żadnych
ubytków – przekonuje opiekun
„Piwoszy”.
Trzebaprzyznać,żeawansem
są mocno zainteresowane inne
zespoły.Wtymgroniewymienia
się m.in. Ruch Wysokie Mazowieckie, który ma nowego trenera. Aspiracji nie ukrywa równieżResoviaczyKolejarzStróże.
Sprawa ewentualnej walki
o pierwszą ligę nie zaprząta
głowy zawodnikom „Piwoszy”
nakilkadniprzedrozpoczęciem
rozgrywek.

Ogórek lewym pomocnikiem
WzespoleBruk-Betuwciążmałe
eksperymentowanie.WspotkaniuzeStaląMielecnanowejpozycjitrenerMarcinJałochatestował Patryka Ogórka.
Młody zawodnik lidera drugiej ligi, występujący do tej pory
na prawej obronie, tym razem
zagrał na lewej pomocy.
– Dla mnie była to mała niespodzianka.Trenerchciałmnie
wypróbować na innej pozycji.
WBruk-Beciepierwszyrazustawionyzostałemwłaśnienaniej.
Wcześniej bardzo rzadko mi się
to zdarzało. Jeśli dobrze pamiętam, to chyba w dwóch spotkaniach w Górniku Polkowice zagrałem kilkunastominutowe
epizody właśnie na lewym
skrzydle.Wspominamjeśrednio
– ocenia gracz.
W sobotę Ogórek szybko
przyzwyczaił się do nowej roli.
– Jestem zawodnikiem
prawonożnym i musiałem
szybko się zaaklimatyzować.
Boczny pomocnik ma dużo podobnychfunkcjijakobrońca.Ma

też więcej zadań w ofensywie.
W defensywie może liczyć
naasekurację.Jakoobrońcarównieżstarałemsięczęstowłączać
wakcjeofensywne.Namojąpostawę w meczu ze Stalą wpłynęłyteżwarunki,wjakichprzyszło nam grać. Boisko było bardzo ciężkie – mówi Ogórek.

Do jednorazowego epizodu
wrolilewegopomocnikaOgórek
nie przywiązuje aż tak dużego
znaczenia.Dlaniegonajważniejsza jest rywalizacja o miejsce
w obronie. A na jego potencjalnej pozycji czeka go walka z SebastianemRygułą.Doniedawna
napastnikiem Bruk-Betu.
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Dla Patryka Ogórka występ w pomocy był zaskoczeniem

– W ataku jest duża konkurencja.Praktycznieniemiałbym
szanswystępów.Trenerpróbuje
mnie w obronie. Tam również
mogę wykorzystać potrzebne
w napadzie cechy, w tym szybkość – mówi Ryguła.
Tojednaknieostatniaroszada
taktyczno-personalnawzespole. Nową pozycję trener Marcin
Jałocha znalazł dla Piotra Fijała.
Do niedawna również napastnika. Zawodnik występuje na
środku pomocy. Trzeba przyznać, że radzi sobie całkiem
nieźle. Świadczą o tym bramki,
które zdobył w sparingach.
MałychprzetasowańwBrukBecie jest więcej. Ponownie napastnikiem został Marcin
Szałęga. Jesienią trener wystawiał go na boku pomocy.
– Nie przeszkadza mi ta rola.
Kiedyzaczynałemgraćtobyłem
napastnikiem. Dla mnie nie ma
większejróżnicy–mówizawodnik.
W jego przypadku ten
„awans” też przyniósł niezłe
skutki.Wdrugimmeczuzrzędu
Szałęga zdobył dwie bramki.
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b Najważniejszy
będzie dobry start
w rozgrywkach
b Jest premia dla
zespołu za wejście
do pierwszej ligi

Siatkarki Jedynki nie awansują
dodrugiejligi.Tarnowiankipodczas turnieju półfinałowego
w Rzeszowie zajęły ostatnie
miejsce.
Z pewnością to rozczarowanie.PodopieczneUrszuliŚwierczek wyjeżdżały na rywalizację
znadziejami.Niebyłynawyrost.
Zespół w znakomitym stylu zakończyłtrzecioligowezmagania.
W tabeli wyprzedził drugą
SandecjęNowySącz odziewięć
punktów.Przyokazjizanotował
fantastycznąserięszesnastukolejnychzwycięstw! Kontynuacją
dobrej passy miał być rezultat
wRzeszowie.Zajęcienaturnieju
przynajmniej drugiej lokaty dawało awans do finału, którego
stawką była właśnie gra w drugiej lidze.
Planównieudałosięzrealizować. Tarnowianki odpadły i to
w słabym stylu. Przegrały
wszystkie spotkania. W pierwszym uległy ŁMLKS Łask 0:3
(19:25, 11:25, 16:25).

W drugim pojedynku z Sobieskim46Lublinniemogłysobie pozwolić na porażkę. Rywal
był niewiadomą dla tarnowianek.Przegrałyznimrównież0:3
(22:25, 20:25, 12:25), jednak
wdwóchpierwszychsetachwalczyłybardzozażarcie.Wtrzecim
zeszłoznichpowietrze.Wostatnim meczu Jedynka zmierzyła
się z faworytkami turnieju, gospodyniami Bolesławem Rzeszów. Uległa im 1:3 (17:25, 13:25,
25:22, 9:25). Ostatecznie w turnieju tarnowianki uplasowały
sięnaostatnimmiejscu.Zawody
wygrały gospodynie przed
ŁMLKS Łask.
W podobnym turnieju mieli
również wystartować siatkarze
Contimaksu MOSiR-u Bochnia.
– Wycofaliśmy się ze względów organizacyjno-personalnych. Zawody miała przygotować drużyna ze Świętokrzyskiego. Ostatecznie z tego się
wycofała.Wyjazdnatrzydniową
imprezęwiążesięzokreślonymi
kosztami–mówitrenerCzesław
Kumorek.

Siatkarki Jedynki muszą odłożyć marzenia o drugiej lidze

Zmiennicy nie
zmarnowali szansy
Roman Kieroński

Koszykarze Unii Tarnów w 25.
kolejce rozgrywek o mistrzostwodrugiejligibezproblemów
pokonali ostatni zespół OSSM
PZKOszzeStalowejWoli.Trener
„Jaskółek” Ryszard Żmuda dał
w tym meczu szansę gry rezerwowym.
Wolnemieliskutecznystrzelec Kamil Kamecki i Dawid
Szewczyk.Byłwskładzie,alenie
zagrałspecjalistaod„trójek”RafałSobiło.KapitanUniiWojciech
Majchrzakprzebywałnaparkiecie niespełna 14 minut. Bardzo
dobry mecz rozegrał Tomasz
Bryzek.Wciągu17minutzdobył
22 punkty, miał stuprocentową
skuteczność z linii rzutów wolnych. Zanotował także dziesięć
zbiórek.
Wygrana „Jaskółek” oznacza,
że na trzy kolejki przed zakończeniemzasadniczejfazyrozgrywekdrużynaniestracijużdrugiej
lokaty.Wszystkowskazujenato,
że ich pierwszym rywalem

w rundzie play-off będzie AZS
PolitechnikaRadom. Wrundzie
zasadniczejtarnowianiewygrali
we własnej hali, przegrali natomiast rewanż w Radomiu.
W play-offach gra się do dwóch
zwycięstw. Pierwszy mecz rozegrany zostanie u niżej notowanegorywala,drugi,ewentualnie
trzeci, jak wszystko na to wskazuje–wTarnowie.
– Grający zwłaszcza w końcówce moi młodzi zawodnicy,
udowodnili,żewciąguostatnich
miesięcyczegośsięjednaknauczyli. Drużyna pod sportowym
względemzrobiłajużdotejpory
to,czego odnas oczekiwano. Jesteśmy przygotowani do walki
o awans. Teraz ruch należy
do klubowych działaczy – powiedział trener Żmuda.
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),
Badeński 12 (1x3), Grys 8 (2 x3, 3 asysty.), Łaszewski 6, Wojciechowski 2,
Lisowski 2.

