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Sport
Kolejny horror
koszykarzy Unii
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Roman Kieroński

Podczas spotkania Resovii z Bruk-Betem Nieciecza ostrych starć nie brakowało. Na zdjęciu faulowany Dawid Kwiek

Faulów na Cygnarze
arbiter nie widział
b Mimo porażki
Bruk-Bet jest
wciąż liderem
b Zapowiada się
przerwa Norberta
Barana
Andrzej Mizera

Z bardzo dużym niedosytem
wracali z Rzeszowa piłkarze
Bruk-Betu. Mimo porażki
niecieczanie zachowali pozycję
lidera. Po tym meczu stracili
podstawowego
bramkarza
Norberta Barana.
Rozczarowanietowarzyszyło
po spotkaniu z Resovią zawodnikomBruk-Betu.Spotkanienadawało się do lektury oniespra-

wiedliwości futbolu. Czy może
być inaczej? Gospodarze raz
strzelili i trafili. Kwaśne miny
niecieczan po tym meczu nie
dziwiły. – Czuję duży niedosyt.
Nie potrafiliśmy wykorzystać
okazji.Resoviamiałajednąiwygrała.Tenmeczprzypominałmi
spotkaniezŚwitemNowyDwór
Mazowiecki. Tam podobnie
wszystko wyglądało – mówił
Marcin Szałęga.
Mocno niezadowolony był
również trener Marcin Jałocha.
– Przyjechaliśmy do Rzeszowa po punkty. Chłopcy walczyli, dali z siebie wszystko.
Wpiłcezastylpunktówczyocen
się nie przyznaje. Wygrywają ci,
którzy bramki strzelają. To akuratdziśudałosięResovii.Powtarzałem chłopakom, że jeżeli nie
mogą zdobyć bramki, to muszą

zrobićwszystko,żebyjejniestracić.Tosięnieudało.Uważam,że
za łatwo straciliśmy tego gola.
Niedługoniktniebędziepamiętałostylu,liczyćbędąsiępunkty.
Pozostaje nam walczyć w kolejnych meczach. W tym pojedynku okazało się, że piłka jest
wredna wynikowo – podkreśla
szkoleniowiec.
Sporo kontrowersji w obozie
niecieczanwywołałabramkadla
Resovii.Wakcji,którąjąpoprzedzała, ucierpiał Paweł Cygnar.
– Gol padł po ewidentnym
błędziearbitra.Byłemdwukrotnie faulowany. Puścił grę iztego
padł gol. Bardzo tego żałujemy.
Przyjechaliśmy po trzy punkty.
Byliśmyprzygotowaninawalkę.
I tak też było. Nie zasłużyliśmy
naporażkę.Mamdużyniedosyt
– mówi pomocnik.

Jest punkt, na formę czekają
Stylu jeszcze nie ma, forma ma
nadejść, punkt cieszy. OkocimskiBrzeskowderbachMałopolski zremisował bezbramkowo
z Kolejarzem Stróże.
Po pojedynku, który mocno
zainteresował kibiców, obaj
szkoleniowcy punktowali słabszą dyspozycję swoich podopiecznych. – Zanotowaliśmy
dużoniecelnychpodań,nienajlepiej przedstawiało się operowaniepiłką–wyliczałKrzysztof
Łętocha,opiekunbrzeskiegozespołu.
Nietylkozsolidarnościzawodowej wtórował mu Jarosław
Araszkiewicz, szkoleniowiec
KolejarzaStróże.–Niepoznawałem swoich chłopaków. Grali
bardzonerwowo.Bylisparaliżowani,jakbyznajdowalisięnatestach – mówił.
Czypogodamogłaprzyczynić
się do formy zawodników?
W obu zespołach nie szukano
wprawdziewymówek,alewinowajca był jeden.
–Praktyczniedrugirazzagraliśmy na trawiastym boisku.

FOT.ANDRZEJMIZERA

Andrzej Mizera

Czerwiński miał
w końcówce kłopoty

W sparingu wystąpiliśmy przeciwko Olimpii Wojnicz, tam zamiasttrawygoniliśmysiępobłocie–dodawałszkoleniowiec„Piwoszy”.
– Zima spowodowała, że zamiast gry na trawie urządzałem
chłopakomturniejekoszykówki
w hali – mówił Araszkiewicz.

Z długo oczekiwanej premieryOkocimskizdobyłpunkt,
którycieszyłKrzysztofaŁętochę.
– Mój zespół przypominał
trochę niedźwiedzia, który budzi się ze snu. Z Kolejarzem,
który walczy o awans do pierwszejligi,niemogliśmysobiepozwolićnazagranieotwartejpiłki.
Jaknapierwszespotkaniezespół
spełnił założenia taktyczne.
Sporopozostawałodożyczenia.
Mam nadzieję, że z czasem złapiemytenrytmibędziemysięlepiej prezentować. Twierdza
Brzesko wciąż jest niezdobyta –
oceniał trener.
W niedzielnym spotkaniu
dzielnieradziłsobieJakubCzerwiński, ale w końcówce zaczął
opadać z sił.
– W końcówce czułem, że
opadłemznich.Przeciwnikwykorzystał to i właśnie moją
stroną „jechał”. Najważniejsze
jest jednak, że nic nie wskórał
i w tym pojedynku zachowaliśmy zero z tyłu. Nie wiem, dlaczegomiałemmałebrakikondycyjne.Możemojewystępywkadrze się odbijają – mówił
po meczu defensor.

W sobotę w barwach BrukBetuligowegodebiutudoczekał
się Jan Cios. Też nie był z niego
zadowolony.
– Sędzia nam nie sprzyjał.
Podjąłkilkaniesprzyjającychdla
nasdecyzji.Niemożemyjednak
wszystkiego zwalać właśnie
na sędziego. W tabeli robi się
bardzo ciekawie. Spodziewamy
sięjeszczetrudniejszychwarunkówwkażdympojedynku–oceniał defensor.
WsobotęBruk-Betmiałsporo
szczęścia.Podkoniecmeczudoznał kontuzji kolana. – Nie mogłem praktycznie kopać piłki.
Dobrzesięjednakdlanassytuacjaułożyła,boniemógłbymwykopać piłki. Okazało się, że ma
krwiak w stawie kolanowym.
Do soboty mam przerwę w treningach – twierdzi zawodnik.
OGŁOSZENIE

0224778/02

ŻALUZJE - ROLETY
MARKIZY - MOSKITIERY
BRAMY GARAŻOWE
AUTOMATYKA DO BRAM
STOLARKA OKIENNA
Tarnó w ul. Strusińska 10
tel./fax (014) 621 50 98
(014) 628 43 02
REKLAMA

0677745/00

KoszykarzeUniiTarnówpojednym z trudniejszych meczów
wtymsezonienaparkieciewJaworzniepokonalizespółTermo
-Rex 72:69. Po tej wygranej,
nadwiekolejkiprzedzakończeniem zasadniczej rundy,
tarnowianie mają już zapewniony udział w fazie play-off co
najmniej z dobrego, drugiego
miejsca.
PodopiecznitreneraRyszarda
Żmudy tym razem zagrali
w„kratkę”.Znakomitawichwykonaniu była pierwsza kwarta,
którąwygraliróżnicąażjedenastu punktów. „Jaskółki” zaskoczyły rywali twardą, konsekwentną grą w obronie. Fantastyczny fragment gry miał
Michał Szewczyk. Trzykrotnie
trafił za „trzy”, zanotował dwa
przechwyty, dorzucił punkty
z gry. Na początku drugiej
„ćwiartki” zdobyli jeszcze pięć
i prowadzili już 33:17. Kiedy wy-

0692430/00

Kredyty
gotówkowe, konsolidacyjne, hipoteczne

Telekredyt
ul. Sikorskiego 5/1B

Specjalna oferta dla FIRM
tel. 14 655 07 88
kom. 602 398 131

Unia: Kamecki 14 (5 zb.), M. Szewczyk
11 (3x3, 4 prz.), Majchrzak 9 (4 zb.),
Zych 7, Put – Wilusz 15 (5 zb.), Bryzek 8,
Grys 3 (1 x3), Sobiło 3 (1x3), Badeński 2,
D. Szewczyk.

Poćwiartowana
ostatnia
czwartoligowakolejkazmieniła
plany kilku zespołów. Zamiast
w lidze zagrały w sparingach.
Wolania Wola Rzędzińska
zmierzyła się na boisku w PodgrodziuztrzecioligowąWisłoką
Dębica. Podopieczni Romana
Ciochonia przegrali 0:1,
po bramce Piłata. W barwach
WolaniizabrakłoPiotraBrożka,
którywpucharowymspotkaniu
wSzczucinienaciągnąłmięsień
dwugłowy. W Wisłoce nie zagralizewzględówzdrowotnych:
Dawid Rokita, Damian Pyskaty
i Aleksander Klich.
REKLAMA

REKLAMA

0678581/00

0673959/00

ROLETY

Ekologiczne
betonowe zbiorniki

ŻALUZJE

na szamba, gnojówkę, gnojowicę

MARKIZY

Pojemność od 3 tys. l.

MOSKITIERY

oczyszczalnie
oczyszczalnie ścieków
ścieków -- przydomowe
przydomowe -- przemysłowe.
przemysłowe.
zapewniamy
transport hds
oraz montaż.
tel. 0 781 044 596
www.tempo.pev.pl

ZZP „DESAL” S. C. Łukanowice
k/Tarnowa tel. 014/634-04-06
pn.-pt. 8.30-16.30, sob. 8-13

PLASTIKO

0702571/00

FHU

Tarnów, ul. Hodowlana 2
tel./fax (014) 629-30-41, 0602-116-278

OKNA I DRZWI Z PCV
DRZWI SZKLANE
I ANTYWŁAMANIOWE
BRAMY GARAŻOWE

AUTOMATY
P.P.H.U ROLTAR
Tarnó w, ul. Makuszyńskiego 41,
tel. 014-626-53-85, 0601-721-094

0673863/00

REKLAMA

BRAMY

atest pzh.

REKLAMA

NA OŚWIADCZENIE!!
Decyzja
w 5 minut

nów 69:72 (17:28, 21:15, 18:11, 13:18).

W ostatnim sparingu
przed rozpoczęciem ligowych
zmagań Olimpia Wojnicz zmierzyła się z Dąbrovią Dąbrowa
Tarnowska i przegrała 1:2.
Bramkę dla Olimpii zdobył
Kurzawski.
DlaprzeciwnikówstrzelaliA.
Nowak i Romanowski. Ten
ostatnidodrużynypiątoligowca
został wypożyczony z A-klasowej Avy Grądy.
W sobotę zamiast spotkania
ligowego z Popradem Muszyna
piłkarzeBocheńskiegorozegrali
sparingztrzecioligowymHutnikiem Kraków Zespół BKS-u wygrał 2:0 po trafieniach Siwka
i Bajdy.

Andrzej Mizera

• płacimy gotówką
• transport
• zaświadczenia
do wyrejestrowania

REKLAMA

MCKiS Termo-Rex Jaworzno – Unia Tar-

Piłkarskie sparingi

ZŁOMOWANIE
POJAZDÓW

Tarnów, ul. Do Huty 31, 014/629-81-06
Bochnia DH ESKA, ul. Karosek 25,
0605-082-051
Tarnów, ul. Graniczna 74, 014/624-17-60

dawało się, że jedyną kwestią są
tylko rozmiary zwycięstwa, gospodarze rozpoczęli odrabianie
strat. Zdobywali cenne punkty
poseriibłędówkoszykarzyUnii.
Miejscowi zawodnicy nie tylko
odrobili straty, ale w 38 minucie
objęli prowadzenie 69:66.
Koszykarze Unii po raz kolejny udowodnili, że mają charakter, że są specjalistami
od horrorów. Dwukrotnie dwa
celne rzuty wolne wykonał Tomasz. Wojciech Majchrzak,
który wcześniej wykonał akcję
2+1 na 13 sekund przed końcem
znówzestoickimspokojemtrafił dwa osobiste. Gospodarze
szukali jeszcze szansy rzutem
zza linii 6,25 m. Po niecelnym,
piłkęzebralitarnowianieimogli
wykonać zwycięski taniec.

REKLAMA

0678027/01

