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SportSport

Rafa! Kleindschmidt powróci!
do wyj"ciowego sk!adu Bruk-
Betu. Obro#ca w Nowym Dwo-
rze Mazowieckim zagra!
od pierwszej minuty. Ma na-
dziej$, %e w kolejnych spotka-
niach trener równie% obdarzy
go zaufaniem.

Kleindschmidt, pewniak
w trzecioligowej talii Marcina
Ja!ochy, po awansie Bruk-Betu
straci! miejsce w sk!adzie.
Stworzona od podstaw defen-
sywa w pierwszych spotka-
niach spisywa!a si$ bardzo do-
brze. Kleindschmidt zagra!
w niej w ko#cówce spotkania
z OKS-em Olsztyn. Zast&pi!
kontuzjowanego Rados!awa Ja-
cka. – Zagra! na dobrym pozio-
mie. W obronie mam wyrów-
nan& kadr$ – mówi! po tym
spotkaniu trener Marcin
Ja!ocha.

Kleindschmidt swoj& szans$
otrzyma! w kolejnym poje-
dynku Bruk-Betu ze 'witem.
Pomog!y w tym troch$ k!opoty
zdrowotne etatowego prawego
obro#cy Patryka Ogórka, któ-
rego zabrak!o w kadrze
na ostatni pojedynek
niecieczan.

– Dla mnie gra na boku nie
by!a niczym nowym, chocia%
w poprzednim sezonie cz$"ciej
wyst$powa!em jako stoper.
Wypad!em "rednio. Mog!o by(
lepiej. Szkoda straconej bramki
i wyniku. Nie byli"my dru%yn&
gorsz& od 'witu – twierdzi za-
wodnik.

Bruk-Bet, chocia% jest benia-
minkiem II ligi, to radzi w niej
sobie bardzo dzielnie. Dzi$ki
staraniom zarz&du klubu stwo-
rzono bardzo wyrównan& dru-
%yn$. Trener niecieczan
na ka%dej pozycji ma dwóch
równorz$dnych zawodników.
Taka rywalizacja dru%ynie wy-
chodzi na dobre.

– To bardzo zdrowy uk!ad.
Na ka%dym treningu ka%dy
z nas daje z siebie wszystko.
Taka konkurencja ka%demu
z nas pomaga i na pewno jest
jak najbardziej korzystna dla
dru%yny – przekonuje
Kleindschmidt.

Ponownie postawili
naKleindschmidta
bPowróci!,ale
zwyst"puniejest
zadowolony

bKonkurencja
wobroniebardzo
muodpowiada
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Dzi" kibiców w regionie czeka
pi!karska "roda. Na boiska wy-
biegn& dru%yn z V, VI ligi i tar-
nowskiej A-klasy. Nie trzeba
dodawa(, %e w ka%dym poje-
dynku kibice czekaj& na emo-
cje i !adne bramki. A najlepiej,
%eby zaserwowano ich jak naj-
wi$cej.

W V lidze pierwszy mecz
przed w!asn& publiczno"ci&
zagra beniaminek – rezerwy
Bruk-Betu Nieciecza. Zespó!
Janusza G!owackiego podej-
mowa( b$dzie Wis!$ Grobla
(godz. 17.30). Nie tylko zagra
o pierwsze punkty, ale te% za-
mierza w ko#cu strzeli(
bramk$. W dwóch pierwszych
spotkaniach na razie si$ to nie
uda!o. Czy%by do trzech razy
sztuka? Szans$ na to s& wi$k-
sze, albowiem w drugim garni-
turze drugoligowca ma wyst&-
pi( kilku zawodników z kadry
pierwszego zespo!u Marcina
Ja!ochy. W trzeciej kolejce V
ligi nie zabraknie derbów.
D&brovia zmierzy si$
z Dunajcem Zakliczyn, a Nowa
Jastrz&bka podejmie Or!a
D$bno. Dzi" pierwszych punk-
tów szuka( b$dzie Polan
)abno, który na wyje*dzie za-
gra si$ z Helen& Nowy S&cz.
Victoria Witowice Dolne zmie-
rzy si$ natomiast z Wis!&
Szczucin.

W trzeciej kolejce spotka#
w tarnowskiej okr$gówce (me-
cze o godz. 17) zagraj&: Olimpia
K&ty – Pagen Gnojnik, Iskra D&-
brówki Bre#skie – Dunajec
Zbylitowska Góra, Rylovia
Rylowa – Iskra +$ki,
Ci$%kowianka Ci$%kowice –
Tarnovia Tarnów, +ukovia +u-
kowa – Naprzód Sobolów, Piast
Czchów – Drwinka Drwinia,
Unia Niedomice – Iskra Tar-
nów, Pogoria Pogórska Wola –
Novi/Rzezawianka Rzezawa.

Dzi" równie% w kalendarzu
spotkania w tarnowskiej A-kla-
sie, (wszystkiespotkaniaogodz.
17.30). Oto zestaw par: Bia!a

Lubaszowa – Victoria Koszyce
Ma!e, Pogórze Ple"na – Bobry
BobroviaBobrownikiMa!e,B!$-
kitni Tarnów – Huragan
Buchcice, LUKS Skrzyszów –
Burzyn, Rybitwa Ostrów – Me-
tal Tarnów, Rudka – Szynwa!d,
Ryglice – 'migno.

Zaplanowany w tej kolejce
mecz Zorza Zaczarnie –
Gos!awice odb$dzie si$ 26
sierpnia.
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Pi!karskieemocje
wni#szychligach

Dzi" pierwszych
punktówszuka#
b$dziePolan
%abno,zagra
zHelen&N.S&cz


