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Zespó! „Jaskó!ek” by! zdecydo-
wanym faworytem niedziel-
nego meczu w Rybniku.
Gospodarze tylko na pocz"tku
zawodów dotrzymywali kroku
tarnowianom, ko#cówka meczu
zdecydowanie nale$a!a ju$ do
zawodników Unii. – Jad!c na
mecz do Rybnika chcieli"my
przede wszystkim wygra#. Roz-
miary zwyci$stwa nie by%y a&
tak istotne, gdy& przed re-
wan&em na w%asnym torze, na
którym wygrali"my wszystkie
mecze w tym sezonie i tak jes-
te"my zdecydowanym fawory-
tem. W Rybniku znakomicie
pojecha% Bjarne Pedersen,
który zdoby% komplet punktów.
Pojedyncze wpadki zaliczyli
wprawdzie pozostali nasi
czo%owi zawodnicy: Piotr 'wi-
derski, Janusz Ko%odziej i Se-
bastian U%amek, nie mia%o to
jednak wi$kszego znaczenia

dla ko(cowego wyniku spotka-
nia – podkre%li! mened$er Unii,
Roman Jankowski.

- Takie s! w%a"nie twarde
tory, trudno si$ na nich wy-
przedza, ci$&ko si$ walczy, na-
tomiast o wynikach biegów
decyduje praktycznie tylko
start. Mnie generalnie brako-
wa%o w%a"nie dobrych startów,
dlatego troszeczk$ si$ m$-
czy%em na dystansie. Patrz!c
jednak na wynik, to wcale nie
by%o najgorzej. Nie ukrywam,
&e byli"my przygotowani na
jazd$ na przyczepnej na-
wierzchni, tymczasem rybni-
czanie próbowali nas zaskoczy#
przygotowaniem toru. Na
szcz$"cie pojechali"my ca%kiem
dobrze i osi!gn$li"my wynik,
który przed rewan&em w Tar-
nowie w pe%ni nas satysfakcjo-
nuje – przyzna! kapitan Unii,
Janusz Ko!odziej.

Zdecydowanie najlepszym
zawodnikiem meczu by! Du#-
czyk Bjarne Pedersen, który jako
jedyny nie przegra! z $adnym
z rywali. - Jestem zbudowany
postaw! naszej dru&yny w Ryb-
niku, bardzo zadowolony jestem
tak&e, &e zdoby%em komplet
punktów. Od pocz!tku sezonu
wspólnie z mechanikami wpro-
wadzili"my do mojego sprz$tu
sporo nowinek technicznych,
dlatego teraz moje motocykle spi-
suj! si$ bez zarzutu. Tor w Ryb-
niku by% bardzo twardy, mnie na
szcz$"cie udawa%o si$ wychodzi#
spod ta"my bardzo szybko i to
by%o kluczowe, by osi!gn!# tak
znakomity wynik w zawodach.
Mocno koncentruj$ si$ teraz na
meczach ligowych w Polsce, wia-
domo bowiem &e rozgrywki
wkroczy%y w decyduj!c! faz$
i &arty si$ ju& sko(czy%y – stwier-
dzi! Du#czyk. (PIET)

Orze! D"bno – Bruk-Bet II
Nieciecza (2-0)
Marek Przeklasa, trener Or!a:
- Nie ukrywam, &e denerwo-
wa%em si$ przed inauguracyj-
nym meczem w pi!tej lidze. Po-
jedynek od pocz!tku u%o&y% si$
jednak po naszej my"li, szybko
strzelona bramka oraz chwil$
pó)niej nast$pna, pozwoli%y
nam na kontrolowanie wyda-
rze( na boisku. Zaniepokoi%a
mnie troszk$ nasza postawa
w drugiej po%owie, gdy zupe%nie
niepotrzebnie oddali"my pole
rywalom. Poprzez nasz!
postaw$ go"cie wypracowali so-
bie wtedy kilka dobrych sytua-
cji strzeleckich i mo&emy by#
szcz$"liwi, &e &adnej z nich nie
wykorzystali. Trzeba jednak
uczciwie przyzna#, &e nasze
kontry te& by%y wtedy bardzo
gro)ne i spokojnie mog%y si$ za-
ko(czy# podwy&szeniem wyni-
ku. Uwa&am, &e jak na pierwszy
mecz sezonu pi%karze obu
dru&yn zaprezentowali bardzo
przyzwoity poziom. Z obu stron
sporo by%o akcji ofensywnych,
kibice powinni by# wi$c zado-
woleni. Nas najbardziej cieszy
wygrana, która mam nadziej$
b$dzie dobrym prognostykiem
przed kolejnymi meczami.
Janusz G!owacki, szkoleniowiec
Bruk-Betu II: - Zdecydowanie za-
brak%o nam skuteczno"ci. Tych
elementów, które wykonujemy
na treningach zawodnicy tym ra-
zem nie potrafili zastosowa#
w meczu. Inna sprawa, &e brako-
wa%o nam szcz$"cia i nieco pre-
cyzji, gdy& sytuacji bramkowych
mieli"my sporo, jednak zespó%
gospodarzy dwukrotnie od utraty
gola uratowa% s%upek i raz po-
przeczka. Pewnym usprawiedli-
wieniem dla zespo%u mo&e by#
fakt, &e by% to dopiero nasz pierw-
szy mecz w pi!tej lidze, zawodni-
cy zobaczyli wi$c jaka jest ró&ni-
ca mi$dzy gr! w klasie okr$go-
wej i w pi!tej lidze. W naszej
dru&ynie bardzo dobrze zapre-
zentowa% si$ Mariusz Kostek, któ-
ry potwierdzi% doskona%e opano-
wanie pi%ki, zbyt du&o gra% mo&e
indywidualnie, wida# jednak, &e
chcia% pomóc zespo%owi. Nieco
poni&ej swoich mo&liwo"ci zapre-
zentowa% si$ natomiast Piotr Kot,
który mia% ma%! przerw$ w tre-
ningach, jego powrót do wysokiej
dyspozycji jest jednak tylko
kwesti! czasu. Spory wp%yw na
postaw$ zespo%u mia%o tak&e zde-
rzenie si$ g%owami Tomasza Mi-
kosia z zawodnikiem gospoda-
rzy. W przerwie zawodnicy byli
bardzo przygn$bieni tym wypad-
kiem. Na szcz$"cie po pierwszych
badaniach w szpitalu okaza%o
si$, &e stan zdrowia Tomka si$
nieco poprawi% z czego bardzo si$
wszyscy cieszymy. (PIET)

D#brovia D#browa Tar-
nowska – Wis!a Grobla (2-1)
Stanis!aw W"c, kierownik
dru$yny D"brovii: - By% to poje-
dynek stoj!cy na naprawd$

dobrym, jak na t$ klas$ roz-
grywkow!, poziomie. Zawodni-
cy podeszli do niego bardzo
skoncentrowani, doskonale
zdaj!c sobie spraw$, &e punkty
zdobyte na pocz!tku, b$d! pro-
centowa# w pó)niejszym okre-
sie. W poczynaniach zespo%u nie
by%o wida# &adnego kombino-
wania, wszyscy pi%karze byli
bardzo zaanga&owani w gr$.
Musz$ powiedzie#, &e ca%y ze-
spó% zagra% naprawd$ dobrze,
a w poczynaniach dru&yny wi-
da# ju& efekty dobrej pracy wy-
konywanej przez trenera Roma-
na Miko%ajczaka.
Wojciech Kujacz, trener Wis!y: -
Nie uda% nam si$ start do nowe-
go sezonu. Przed meczem po ci-
chu liczyli"my przynajmniej na
jeden punkt, z przebiegu gry oka-
za%o si$, &e mo&liwy do zdobycia
by% komplet. Niestety raz jeszcze
potwierdzi%o si$ stare pi%karskie
porzekad%o, mówi!ce, o tym, &e
niewykorzystane sytuacje si$
mszcz!. Wypracowali"my sobie
cztery sytuacje, po których po-
winny pa"# bramki, w tym trzy
naprawd$ stuprocentowe. Nie
wykorzystali"my ich jednak,
z czego skwapliwie skorzystali
gospodarze; pierwszy raz skarcili
nas w pierwszej po%owie, drugi
raz po przerwie. Podj$li"my jesz-
cze wprawdzie walk$, ale dosz%y
kontuzje i nie byli"my w stanie
doprowadzi# do remisu. Nie
za%amujemy jednak r!k i b$dzie-
my walczy# dalej.

Nowa Jastrz#bka – Polan
$abno (4-0)
Zbigniew Labok, szkolenio-
wiec Nowej Jastrz"bki: - Na
inauguracj$ przysz%o nam za-
gra# z dru&yn!, która jeszcze
w poprzednim sezonie wyst$po-
wa%a w czwartej lidze. Przed
meczem uczula%em wi$c zawod-
ników, aby przyst!pili do niego
maksymalnie skoncentrowani,
ale równocze"nie, aby nie prze-
straszyli si$ rywala i zagrali to
co potrafi!. W pierwszej
po%owie optyczn! przewag$
mieli go"cie; my wyprowadzili"-
my jednak dwie kontry zako(-
czone celnymi strza%ami. Szcze-
gólnie podoba# mog%a si$ druga
bramka zdobyta w ko(cówce tej
cz$"ci gry przez Marcina Kali-
sza. Przed wyj"ciem na drug!
po%ow$ przestrzega%em jednak
zespó%, &e mecz si$ jeszcze nie
sko(czy% i musimy nadal gra#
swoje. Przynios%o to efekt, gdy&
to my panowali"my na boisku,
wie(cz!c swoj! dobr! gr$ strze-
leniem kolejnych dwóch bra-
mek. Nie b$d$ mówi%, &e przed
meczem nie obawia%em si$ prze-
ciwnika. Wiadomo przecie&, &e
jest to zespó% posiadaj!cy spore
umiej$tno"ci. Nie wiem co si$
sta%o, mo&e Polanowi nie wy-
szed% ten mecz, wynik ten jest
jednak z pewno"ci! niespo-
dziank!.
Jacek #wik, trener Polanu: -
Wynik w pe%ni odzwierciedla to

co dzia%o si$ na boisku. Mo&na
powiedzie#, &e do momentu stra-
ty przez nas pierwszej bramki,
mecz przebiega% wed%ug regu%y
akcja za akcj$, potem zdecydo-
wan! przewag$ osi!gn$li ju&
gospodarze. Trzeba troch$ czasu,
&eby na nowo u%o&y# ten zespó%.
Pami$ta# trzeba, &e z dru&yny
odesz%o a& o"miu ch%opaków, któ-
rzy grali w czwartej lidze,
a w dodatku kontuzjowani s!
Daniel Krzaczek i Krzysiek
Grabka. W pierwszym meczu
Nowa Jastrz!bka bezlito"nie ob-
na&y%a wszystkie nasze manka-
menty, z których doskonale zda-
j$ sobie spraw$. W tej lidze nic
nie przyjdzie za darmo i ka&dy
punkt trzeba wybiega#. My"l$,
&e taki zimny prysznic na po-
cz!tek, absolutnie nam nie za-
szkodzi, a wr$cz przeciwnie
mo&e nam pomóc na przysz%o"#.

(STM)

Barciczanka Barcice -
Wis!a Szczucin (5-1)
Jerzy Sma$, szkoleniowiec
Wis!y: - Rozpocz$li"my ten se-
zon fatalnie i najgorsze jest to,
&e przegrali"my jak najbardziej
zas%u&enie. W pierwszej po%owie
byli"my tylko t%em dla dobrze
dysponowanego zespo%u gospo-
darzy. Po zmianie stron na-
st!pi%a poprawa w naszej grze;
zacz$li"my atakowa#, ale „na-
dziali"my si$” dwie kontry, st!d
wzi$%a si$ tak wysoka nasza po-
ra&ka. Dru&yna jest obecnie
w trakcie zasadniczej do"# prze-
budowy, wchodzi do niej kilku
m%odych, niedo"wiadczonych
zawodników i zobaczymy jak
dalej b$d! wygl!da%y nasze wy-
st$py. W tym meczu, patrz!c na
poczynania zespo%u odnosi%em
niestety wra&enie, &e kilku za-
wodników wci!& jeszcze jest na
wakacjach. (STM)

%oso& %ososina Dolna – Du-
najec Zakliczyn (4-2)
Wac!aw Maciosek, graj"cy tre-
ner Dunajca: - Zagrali"my na-
prawd$ niez%y mecz i moim zda-
niem nie zas%u&yli"my na po-
ra&k$. Stworzyli"my sobie
w tym spotkaniu dwa razy wi$-
cej sytuacji strzeleckich od gos-
podarzy, problem polega% na
tym, &e nie potrafili"my ich wy-
korzysta#. Dodatkowo przytra-
fi%y nam si$ g%upie b%$dy bram-
karza oraz obro(ców, *oso"
skarci% nas trzema kontrami
i by%o po sprawie. Patrz!c na
przebieg gry, to my dyktowali"-
my warunki i gdyby"my zagrali
skuteczniej, to rozstrzygn$liby"-
my ten pojedynek na swoj! ko-
rzy"#. Nie chcia%bym wystawia#
ocen indywidualnych. Zespó%
zaprezentowa% si$ jednak ko-
rzystnie zarówno pod wzgl$dem
fizycznym, jak i technicznym
i po pierwszym meczu wida#, &e
jeste"my dobrze przygotowani
do sezonu. Brakuje tylko sku-
teczno"ci, która mam nadziej$
przyjdzie z czasem. (STM)

Gra!a V ligaNa twardym torze te!
wygrywaj"!
"U"E L .  Tarnowianie rozpocz!li rywalizacj! w cz!"ci
fina#owej DM I ligi od 17-punktowego zwyci!stwa.
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