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SportSport

Na rewan!owy mecz do Tar-
nowa !u!lowcy rybnickich
„Rekinów” przyjechali w „osz-
cz"dno#ciowym” sk$adzie. 45-
letni Adam Pawliczek na spot-
kanie z Uni% zabra$ wy$%cznie
m$odych zawodników.

– Po pora!ce na w$asnym to-
rze ró!nic% 17 punktów byli#my
bez szans nawet na zaj"cie naj-
lepszej lokaty w#ród dru!yn
przegranych. Nasz klub nadal
boryka si" z ogromnymi d$u-
gami, st%d decyzja o wyje&dzie
do Tarnowa w m$odzie!owym
sk$adzie – powiedzia$ je!d!%cy
trener zespo$u go#ci Adam
Pawliczek.

Ogromnie cieszy$ si" Mate-
usz Chochli'ski. W trzynastym
wy#cigu pokona$ samego
Bjarne Pedersena.Najlepszymi
zawodnikami w zespole go#ci
byli S$awomir Pyszny, Andriej
Karpow i... Adam Pawliczek.
(adnemu z nich nie uda$o si"
jednak zwyci"!y) indywidual-
nie.

– Dwadzie#cia pi") lat temu
(!) na torze w Tarnowie zdoby-
$em srebrny medal w Indywi-
dualnych Mistrzostwach Pol-
ski. Dzi# przysz$o mi si" #ciga)
z zawodnikami, których wtedy
jeszcze nie by$o na #wiecie.

Wyst%pi$em troch" trenin-
gowo, bez !adnych prób
na tych silnikach – doda$
Pawliczek.

W pojedynku z juniorami
z Rybnika #wietnie zaprezento-
wa$ si" Szymon Kie$basa.
W niedziel" zaliczy$ „ma$y
komplet ” – 14 punktów plus
bonus. Po raz pierwszy po kon-
tuzji wyst%pi$ Tadeusz Kostro.

Jak sam stwierdzi$, brakuje mu
jeszcze jazdy. Klas% dla siebie
by$ Sebastian U$amek. Wygra$
wszystkie biegi, a w ostatnim
„wykr"ci$” najlepszy czas. Piotr
*widerski do 13 punktów do-
rzuci$ dwa bonusy. Januszowi
Ko$odziejowi przytrafi$o si"
wykluczenie za dotkni"cie ta-
#my, cho) kto wie, czy w ten
sposób nie chcia$ da) szansy
startu Kostrze. O meczu z „Re-
kinami” chcia$by jak najszyb-
ciej zapomnie) Du'czyk Bjarne
Pedersen. By$ to w tym sezonie
jego najgorszy wyst"p.

W innych meczach pierw-
szej rundy play off niespodzia-
nek nie by$o. Marma –
Hadykówka Rzeszów po raz

drugi pokona$a PS( Milion
Team Pozna'. (u!lowcy
Lokomotive Daugavpils odro-
bili jedena#cie punktów straty
po pora!ce ze Startem w Gnie&-
nie. Ale gnie&nianie wygrywa-
j%c pierwszy mecz s% najlep-
szym zespo$em w grupie prze-
granych i w$a#nie oni
w pó$finale b"d% przeciwni-
kiem Unii.

Pierwszy mecz na torze
w Gnie&nie – na którym Unia
w przerwanym po o#miu bie-
gach meczu przegra$a 20:30,
rozegrany zostanie 30 sierpnia.
Rewan! 6 wrze#nia w Tarno-
wie. W drugim pó$finale
Lokomotive walczy) b"dzie
z Marm%.

Pewna wygrana Unii
z m!odzie"owcami

S!awomir PysznyprzedB.Pedersenem– to jedna zniespodzianek tarnowskiego spotkania
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bAdamPawliczek
zadowolony
zestartów

bW pozosta!ych
parachbez
sensacji

RomanKiero!ski

Klas"dlasiebie
by!U!amek.
Wygra!wszystkie
biegi i „wykr#ci!”
najlepszyczas

Bruk-Bet nie mo!e prze$ama)
si" na wyjazdach. Z kolejnego,
z Nowym Dworze Mazowie-
ckim, zostawi$ po sobie bardzo
dobre wra!enie, ale punktów to
nie przynios$o.

W sobot" niecieczanie, ule-
gaj%c 0:1 *witowi, doznali
pierwszej pora!ki w rozgryw-
kach. Wynik potwierdza tez",
!e pi$ka no!na to nie $y!wiar-
stwo figurowe,w niej nie liczy
si" pi"kno czy styl. W Nowym
Dworze jedn% bramk" zdobyli
gospodarze i dzi"ki temu wy-
grali. Cho) z przebiegu meczu
wcale nie byli dru!yn% lepsz%.

– Bardzo !a$uj" wyniku. Po-
zostaje wielki niedosyt. Zespó$
z Nowego Dworu Mazowie-
ckiego swoj% gr% nie powala$
nas na kolana. Przewy!szali-
#my ich organizacj% i kultur%
gry – mówi wyra&nie niepocie-
szony Marcin Zontek.

Z przegran% nie móg$ rów-
nie! pogodzi) si" Artur Prokop,

jeden z liderów zespo$u. – Za-
grali#my dobre spotkanie. Nie-
stety byli#my nieskuteczni. Nie
mo!emy prze$ama) si" na wy-
je&dzie. Do tej pory nie zdoby-
li#my jeszcze bramki. Mieli#my
dobre sytuacje. Grali#my swoje
od pocz%tku i to nam si" uda-
wa$o. *wit pokaza$ nieskompli-
kowan% pi$k" – uwa!a pi$karz.

Niecieczanie po bardzo do-
brym pocz%tku do Nowego
Dworu jechali z nadziej% odnie-
sienia kolejnego zwyci"stwa.
Po spotkaniu nie ukrywa$ tego
Marcin Ja$ocha, opiekun Bruk-
Betu.

– Przyjechali#my po 3
punkty. Z przebiegu meczu
nie zas$u!yli#my na pora!k".
Szkoda, !e chocia! nie zremi-
sowali#my. *wit jest gro&nym
zespo$em, ale ci"!ko mi po-
wiedzie) o nim wi"cej po jed-
nym meczu. Wracamy
do Niecieczy i b"dziemy dalej
pracowa), by odrobi) punkty
stracone w Nowym Dworze –
mówi$.

WNiecieczyczuj!
sporyniedosyt
AndrzejMizera

Po bardzo dobrym meczu Oko-
cimski Brzesko pokona$ Prze-
bój Wolbrom. Mo!na rzec tylko
1:0. Gdyby „Piwosze” mieli le-
piej nastawione celowniki, to
go#cie wyje!d!aliby z baga!em
kilku bramek.

Do niedzielnego spotkania
podopieczni Krzysztofa
+"tochy przyst"powali z moc-
nym postanowieniem poprawy
za wyjazdow% pora!k" 0:4 z Pe-
likanem +owicz. Cz"#ciowym
odkupieniem winy by$a pucha-
rowa wygrana z Resovi%. Pe$ne
nast%pi$o po pokonaniu w$a#-
nie Przeboju 1:0.

– Bardzo cieszymy si" z tej
wygranej. Od pocz%tku d%!yli-
#my konsekwetnie do zdobycia
bramki. Stworzyli#my sobie ku
temu kilka sytuacji, a wykorzy-
stali#my tylko jedn%. Zadowo-
lony jestem równie! z innego
powodu. W drugim meczu pod

rz%d, wliczaj%c nasz pucharowy
pojedynek z Resovi%, zagrali-
#my na zero z ty$u. Poprawili-
#my bilans naszych ostatnich
spotka', który by$ zastrasza-
j%cy. Na pewno przyczyni$o si"
do tego poprawienie krycia
przy sta$ych fragmentach gry.
Wci%! b"dziemy pracowa)
nad tym elementem taktycz-
nym – mówi$ po spotkaniu tre-
ner +"tocha.

W kolejnym meczu Okocim-
skiego na list" strzelców wpisa$
si" Maciej Kisiel. To jego
czwarta bramka w trzecim
spotkaniu „Piwoszy”. „Kisie-
lek” wyrasta na superstrzelca.
Nic dziwnego, !e po niedziel-
nym meczu by$ zadowolony.

– Bardzo si" ciesz" z tej
bramki. Mam dobr% pass". Gola
zdoby$em w trzecim ligowym
spotkaniu, a kolejki do tej pory
by$y cztery. D$ugo czekali#my
na t" bramk" A! w ko'cu nam
si" uda$o – mówi Kisiel.

Skromnazaliczka
podobrejgrze
AndrzejMizera


