
SPORT LOKALNY
16 14 sierpnia 2009gazeta tarnowska www.gazeta-tarnowska.pl

BRZESKO(N.17).Ma!opolskie
drugoligowe derby czekaj" ki-
biców „Piwoszy”. U siebie Oko-
cimski zmierzy si# z Przebojem
Wolbrom. Go$cie dobrze wy-
startowali. Wygrali dwa spot-
kania, jedno przegrali. W tabeli
zajmuj" szóst" lokat#, wobec
trzynastej Okocimskiego. Prze-
bój zamierza walczy% o trzy
punkty. Ten sam cel przed go-
spodarzami. (anmi)

Przebojowo
zPrzebojem

KRAKÓW (S.11). Podopieczni
Marcina Manelskiego dosko-
nale wiedz", czego mog" si#
spodziewa% po „Br"zowych”.
Rywalizuj" z nimi od dobrych
kilku lat. Unia w Krakowie za-
mierza walczy% o pe!n" pul#. To
spokanie jest jednym z pierw-
szych testów dla „Jaskó!ek”. Je-
&eli chc" by% w czo!ówce, w ta-
kich spotkaniach musz" ko-
niecznie zdobywa% punkty.
W Unii zabraknie kontuzjowa-
nego Paw!a Kafla. (anmi)

Garbarnia –
UniaTarnów

REGION.W 2. kolejce czwartej
ligi w regionie na najciekawszy
mecz wyrasta pojedynek
Tuchovii z Orkanem Szczyrzyc
(n.18). U siebie zagra te&
Szre niawa Nowy Wi$nicz,
która podejmuje niewygodn"
dla niej Limanovi# (n. 17.). Po-
zosta!e pary „naszych” dru&yn:
Orze! Balin – Olimpia Wojnicz
(s. 18), Karpaty Siepraw – BKS
Bochnia (s. 17), IKS REM Olkusz
– Wolania Wola Rz#dzi'ska (s.
17). (anmi)

Czwartoligowe
zmagania

REGION. Nie zabraknie emo-
cji w 2. kolejce V ligi. Oto zestaw
par: Dunajec Zakliczyn –
Victoria Witowice Dolne (s.
17:30), Wis!a Szczucin – Helena
Nowy S"cz (n.17.30), Polan
(abno – Barciczanka (n.17),
Olimpia Pisarzowa – Nowa Ja-
strz"bka (n.17), Orze! D#bno –
Skalnik Kamionka Wielka (n.
17), Sandecja II – Bruk-Bet II
(n.18), Wis!a Grobla – Grybovia
(n.17.30), )oso$ )ososina Dolna
– D"brovia (n.17). (anmi)

Rezerwowe
derby

ZGRAJ!: Pagen Gnojnik –
Pogoria Pogórska Wola (n.18),
Novi Rzezawa – Unia Nie-
domice (n.17), Iskra Tarnów –
Piast Czchów (n. 17), Drwinka
– )ukovia (s.17), Naprzód
Sobo- lów – Ci#&kowianka
(s.18), Iskra )#ki – Iskra D"-
brówki Bre'skie (s.18),
Dunajec Zbylitowska Góra –
Olimpia K"ty (s.18). (anmi)

2. kolejka
okr!gówki

SKRÓCIE

S
pó*niona i kontro-
wersyjna, ale daj"ca
wi#cej personalnych
mo&liwo$ci. Zwi#k-

szenie przez PZPN wieku
m!odzie&owca z 21 na 23 lata
wywo!a!o u$miechy politowa-
nia, ale paradoksalnie ta decy-
zja mo&e wyj$% kilku klubom
na dobre.

Przed kilkoma dniami w!a-
dze PZPN-u zmieni!y obowi"-
zuj"cy przepis dotycz"cy m!o-
dzie&owców. Zdecydowano,
&e teraz s" nim zawodnicy,
którzy nie uko'czyli 23. roku
&ycia. W obecnych rozgryw-
kach to pi!karze z rocznika
1987.

Decyzja wywo!a!a du&e
zdziwienie, praktycznie
w ka&dym klubie z naszego
regionu. W zmaganiach
drugo-, trzecio- czy czwarto-
ligowych jest obowi"zek
wystawiania kilku takich

zawodników. – To dla mnie
sensacyjna wiadomo$% –
przyznawa! Marcin Manelski,
szkoleniowiec tarnowskiej
Unii.

Nie oby!o si# bez z!o$liwo$-
ci. – Jak tak dalej pójdzie, to
wkrótce m!odzie&owcami
zostan" gracze z rocznika 1972
– &artuje Mateusz Wola'ski,
pi!karz Bruk-Betu.

– Rozmawia!em z kilkoma
trenerami na ten temat.
Stwierdzili$my, &e dobrze
by!oby teraz do dru&yny
seniorskiej wystawia% oldbo-
jów. Sama decyzja to dla mnie
dzia!anie na wariackich
papierach – dodaje Marcin
Ja!ocha, opiekun niecieczan.

W przeprowadzonych
zmianach najbardziej nie
podoba! si# termin ich og!o-
szenia. Sta!o si# tak po pierw-
szej kolejce drugiej ligi.

– To ma!o powa&ne zacho-
wanie. Zespo!y mia!y ustalone
kadry. Pod k"tem m!odzie-

&owców z rocznika 1989 szu-
kali wzmocnie', kilku star-
szym dzi#kowano za gr# –
mówi Krzysztof )#tocha, opie-
kun Okocimskiego Brzesko.

Do zmian w klubach szybko
musieli si# przyzwyczai%.
Problemu z nimi nie mia! tre-
ner Zbigniew Kordela. – Przy-
by! nam jeden m!odzie&owiec
– informuje opiekun Tuchovii.

W bardzo solidnej i wyrów-
nanej kadrze Bruk-Betu,
zwi#kszy!o si# pole manewru.

– Jednym z m!odzie&owców
b#dzie Mateusz Le$niowski –
twierdzi Marcin Ja!ocha.

Nowi – starzy m!odzie&ow-
cy do zmian podchodz" scep-
tycznie. – Decyzja mnie
zaskoczy!a. Moim zdaniem
lepiej by!o zachowa% stare
przepisy. W mojej sytuacji,
niewiele to jednak zmienia.
O miejsce w sk!adzie rywali-
zowa% b#d# z Robertem Wit-
kiem – mówi Pawe! W#grzyn
z Unii Tarnów.

Coraz starsi
m"odzie#owcy
b Zmiana przepisów zaskoczy!a kluby

Andrzej Mizera

Ponownie statusm!odzie"owcazyska!Pawe!W#grzynz UniiTarnów, jednaknie cieszy si# z tego

Pi"ka no#na

TARNÓW-KRZY".Ze sporymi
nadziejami rozpocz#!a nowe
rozgrywki w szóstej lidze Iskra
Tarnów. Klub przyst#puje
do niego po najlepszym sezo-
nie w historii – zarówno
pod wzgl#dem sportowym, jak
i organizacyjnym.

Iskra zaj#!a w nim czwarte
miejsce. Dzi#ki temu sta!a si#
drugim pod wzgl#dem sporto-
wym klubem w Tarnowie. Jesz-
cze kilka lat temu trudno by!o
sobie to wyobrazi%.

Na ten sukces ci#&ko praco-
wa!a dru&yna, w wi#kszo$ci
z!o&ona z klubowych wycho-
wanków. Jej $rednia wieku wy-
nosi!a niewiele ponad 21 lat. To
ju& czyni!o Iskr# jedn" z naj-
m!odszych dru&yn w VI lidze.

W obecnym sezonie te pro-
porcje si# nieco zmieni!y. Dru-
&yn# wzmocnili do$wiadczeni
Pawe! Kasprzyk (Iskra D"-
brówki Bre'skie), Witold

Mruk, Micha! Starzyk (obaj KS
+migno) oraz Daniel Pyrek (Zo-
rza Zaczarnie).

Zmiany powinny wyj$% klu-
bowi na dobre. Pawe! Kasprzyk
to golkiper, który jeszcze nie-
dawno wyst#powa! w tarnow-
skiej Unii. W Iskrze ma te& pro-
wadzi% szkó!k# bramkarsk".

W klubie du&" rol# przywi"-
zuje si# do inwestycji. To wida%.
Od marca wokó! boiska Iskry
znajduj" si# nowe szatnie.
Od maja na obiekcie pojawi!o
si# 250 krzese!ek. To jednak nie
jedyne prace. Spo!ecznie wyko-
nano m.in. utwardzenie terenu,
melioracj# czy napraw# ogro-
dzenia i grilla. Pojawi! si# rów-
nie& parking dla 40 samocho-
dów.

W planach jest m.in. stwo-
rzenie zaplecza socjalno-spor-
towego sali konferencyjnej
oraz wybudowanie ogrodzenia
stadionu. (anmi)

IskraKrzy!–znimi
trzebasi" ju! liczy#

Pi"ka no#na

NIECIECZA. Bruk-Bet Nie-
ciecza to nie tylko mocny i so-
lidny drugoligowiec. W tym
klubie na niez!ym poziomie
funkcjonuj" równie& rezerwy.

W ostatni" sobot# spotka-
niem z Or!em D#bno zadebiu-
towa!y w pi"tej lidze. Wpraw-
dzie przegra!y 0:2, jednak
wszystko przed nimi. Zreszt"
ju& w tym pojedynku pokaza!y
si# z dobrej strony.

Wyst#py w pi"tej lidze s"de-
cko-tarnowskiej to najwi#kszy
sukces w historii tej dru&yny.
Swoj" pi!karsk" przygod# roz-
poczyna!a przed kilku laty
w zmaganiach &abnie'skiej
B klasy. Potem przysz!a kolej
na rywalizacj# klas# wy&ej. Bar-
dzo dobry okaza! si# 2008 rok.
Wtedy to zespó! zadebiutowa!
w okr#gówce. Gra! w niej tylko
rok i ponownie awansowa!, tym
razem do pi"tej ligi.

– Nikt nie zak!ada! takiego
wyniku. Dysponowali$my nie-
z!ym zespo!em. To by!a mie-
szanka m!odo$ci i do$wiadcze-
nia. To wszystko, jak si# pó*niej

okaza!o, zaprocentowa!o
i przynios!o efekt. Teraz mamy
ustabilizowany sk!ad. Nie zmie-
nia si# jego trzon. Niektórzy za-
wodnicy wyst#puj"cy w nim s"
ju& wiekowi. Dla nich pi!ka to
czysta przygoda i rekreacja –
mówi Kazimierz Grzebie-
niowski, wiceprezes dru&yny.

Pi"ta liga to oczywi$cie nowe
wyzwanie dla rezerw Bruk-Betu
Jednak w Niecieczy s" na to
przygotowani.

– Z ciekawo$ci" patrzymy
wprzysz!o$%. Naszym g!ównym
celem b#dzie utrzymanie si#
w rozgrywkach. Na pewno nie
jeste$my bez szans. Nasz ze-
spó!, chce pokaza% si# z dobrej
strony – wiceprezes dodaje
Grzebieniowski.

Rezerwy Bruk-Betu do
pi"toligowych rozgrywek przy-
st#puj" bez wi#kszy zmian. Nie-
wykluczone, &e w kilku me-
czach zagraj" pi!karze, którzy
nie b#d" mie$ci% si# w kadrze
pierwszego zespo!u. W D#bnie
m.in. wyst"pili Piotr Kot czy
Krzysztof Krauze. (anmi)

Pi"ka no#na
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Jutroogodzinie 20
beniaminekdrugiej ligi –

Bruk-BetNieciecza zmierzy
si#nawyje$dzie z innym

nowicjuszemtych rozgrywek
–%witem NowyDwór

Mazowiecki.Podopieczni
MarcinaJa!ochyzmierz& si#
z liderem,którynie straci!

jeszczepunktów.Du"o
wtakimmeczuzale"y
od liderówzespo!u,

w tymArturaProkopa
(nazdj#ciuwniebieskiej
koszulce). WBruk-Becie
naurazkostki narzeka
tylkoRados!awJacka.

(anmi)

Wielka próba
Bruk-Betu

Historyczny sezon
rezerw z Niecieczy


