
www.polskagazetakrakowska.pl Polska Gazeta Krakowska | 2 wrze!nia 2009 | 21

SportSport

Lider drugiej ligi Start Otwock
jest kolejn" przeszkod" dla pi#-
karzy Okocimskiego Brzesko.
Niewykluczone, $e w tym spot-
kaniu (pocz"tek, g. 17) w bar-
wach „Piwoszy” zadebiutuje
ich ostatni nabytek Daniel Ja-
rosz.

W Brzesku sytuacja po-
dobna jest do tej sprzed meczu
z Kolejarzem Stró$e. „Piwosze”
równie$ jechali na boisko lidera
i wygrali. Teraz bardzo chcie-
liby powtórzy% ten scenariusz.
Szans& na to na pewno maj".
Jednak Start, zw#aszcza u sie-
bie, jest zespo#em bardzo gro'-
nym.

– W sk#adzie maj" wielu do-
!wiadczonych zawodników.
Posiadaj" dobrze rozumiej"c"
si& defensyw& i pomoc. Mu-
simy uwa$a% te$ na ustawio-
nego na szpicy jednego z ich

napastników – mówi trener
Krzysztof (&tocha.

Dobry wynik w starciu
z mocnym rywalem zale$y
od odpowiedniej taktyki.
Nad jej doborem opiekun „Pi-
woszy” zastanawia si& od kilku
dni.

– Wyjdziemy w ustawieniu
4-4-2. To, jak b&dziemy gra%,
zale$y od wydarzenia na boi-
sku. Musimy zag&!ci% !rodek
pola. Mo$liwe, $e w pewnym
momencie w przodzie zosta-
niemy z jednym napastnikiem.
Trzeba zwróci% uwag& na sta#e
fragmenty gry w wykonaniu
Startu. Nale$y dobrze asekuro-
wa% wysokich zawodników
z Otwocka – dodaje (&tocha.

Niewykluczone, $e dzi! ofi-
cjalnego debiutu w barwach
Okocimskiego doczeka si& Da-
niel Jarosz. 22-letni napastnik,
zosta# w#a!nie wypo$yczony
na rund& jesieni". Z zespo#em
trenowa# od pi"tku. – B&dzie
w 18-osobowej kadrze na mecz
– zdradza szkoleniowiec.

W Otwocku w Okocimskim
zabraknie kontuzjowanych Pa-
w#a Piotrowicza, który ma na-
ci"gni&ty mi&sie) dwug#owy.
Nie b&dzie te$ S#awomira Ma-
trasa. On ma k#opoty z mi&!-
niami sko!nymi brzucha.

Czy Jarosz doczeka si!
dzi" „piwnego” debiutu?
bOkocimski
zagra z liderem
o kolejne punkty

bW Otwocku bez
Matrasa oraz
Piotrowicza

AndrzejMizera

Jarosz napewnopojedzie doOtwocka,ale czy zagra?
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O motywacj& przed dzisiejszym
spotkaniem (g.16) z Hetmanem
Zamo!% trener Marcin Ja#ocha,
mo$e by% spokojny. Pierwsze
wyjazdowe zwyci&stwo w El-
bl"gu na tyle uskrzydli#o jego
zespó#, $e s#ycha% w nim tylko
bojowe zapowiedzi. – Nie ma
mowy, $eby!my nie wygrali –
twierdzi Marcin Zontek,
obro)ca zespo#u.

Czasu na przygotowania
niecieczanie mieli niewiele.

W poniedzia#ek pi#karze tre-
nowali indywidualnie. Musieli
jednak wype#ni% !ci!le okre-
!lony harmonogram, wyty-
czony przez trenera Marcina
Ja#och&. Wczoraj spotkali si&
na rozruchu. Dzi! mecz i ko-
lejna walka o trzy punkty,
na których zdobyciu bardzo
niecieczanom zale$y.

– Chcemy podtrzyma% dobr"
pass& i w kolejnym spotkaniu
wygra%. Hetman jest gro'ny.
Wygra# ostatni mecz z Jastrz&-
biem. S#ysza#em o jego k#opo-
tach finansowych. Nie po-
winny mie% $adnego znacze-
nia. Go!cie wyjd" na boisko
z zamiarem, $eby przynajmniej
nie przegra%. Spodziewam si&,
$e nastawi" si& na kontry. My
mamy zaprezentowa% m"dr"
i dojrza#" gr&. Musimy uwa$a%,
$eby w g#upi sposób nie straci%
pi#ki. To mo$e zako)czy% si&

niebezpieczn" kontr". Licz&, $e
nasza gra b&dzie podobna do
tej, jak" zaprezentowali!my
w drugiej po#owie meczu w El-
bl"gu – mówi trener Marcin
Ja#ocha.

Po ostatnich zwyci&stwach
niecieczanie przed dzisiejszym
spotkaniem typowani s" w roli
faworyta. Taka my!l w zespole
nie jest bardzo popularna.

– Faworyt? Raczej rozp&-
dzony beniaminek. Walczymy
o trzy punkty – twierdzi Artur
Prokop.

Jednak pewna doza pew-
no!ci siebie towarzyszy pi#ka-
rzom. – Nie ma mowy, $eby!my

nie wygrali. Mecz w Elbl"gu
spowodowa#, $e wst"pi# w nas
jeszcze bardziej bojowy duch –
twierdzi Marcin Zontek.

Pewnie trener Ja#ocha zde-
cyduje si& na zmiany w sk#adzie
i tym razem da szans& od po-
cz"tku Piotrowi Kotowi. Mo$e
na boisku zobaczymy te$ (uka-
sza Szczoczarza, który wczoraj
wzmocni# Bruk-Bet (piszemy
o tym na stronie 20).

Beniaminekchce
kolejnejwygranej
AndrzejMizera

Niewykluczone,
!etrenerJa"ocha
zdecydujesi#
napewnezmiany
wsk"adzie


