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B7Sport

!u"el
Unia Tarnów – RKM ROW

Rybnik (n. 18 – Stadion Miejski
w Tarnowie-Mo!cicach).

Pi#ka no"na
Okocimski Brzesko –

Przebój Wolbrom (n. 17).
Szreniawa Nowy Wi!nicz

– Limanovia Limanowa (n. 17),
Tuchovia Tuchów – Orkan
Szczyrzyc (n. 18).

Dunajec Zakliczyn – Victo-
ria Witowice Dolne (s. 17.30),
Orze" D#bno – Skalnik/Bogda$ski
Kamionka Wielka (n. 17), Polan
%abno – Barciczanka Barcice (n.
17), Wis"a Grobla – Grybovia Gry-
bów (n. 17.30), Wis"a Szczucin –
Helena Nowy S&cz (n. 17.30).

Drwinka Drwi-
nia – 'ukovia 'ukowa (s. 17), Du-
najec Zbylitowska Góra – Olimpia

K&ty (s. 18), GOSiR Novi/Rzeza-
wianka – Unia Les-Drób Niedomi-
ce (n. 17), Iskra '#ki – Iskra
D&brówki Bre$skie (n. 17), Iskra
Tarnów – Piast Czchów (s. 18), Na-
przód Sobolów – Ci#(kowianka
Ci#(kowice (n. 18), Pagen Gnojnik
– Pogoria Pogórska Wola (n. 18).

B"#kitni Krzeczów – Ceramika
Muchówka (n. 17), B"yskawica
Proszówki – Raba Niedary (n.
18), Piast 'apanów – %ubr
Gaw"ówek (s. 17), Promie$ Mi-
kluszowice – Borek (n. 17), Tar-
navia Tarnawa – Macierz Lipnica
Murowana (n. 15), T#cza )winia-
ry – Czarni Kobyle (n. 17), Trzcia-
na 2000 – Raba Ksi&(nice (n. 17).

Andaluzja Rudy
Rysie – Stra(ak Mokrzyska (s. 17),
Arkadia Olszyny – Uszew (s. 17), Iva
Iwkowa – Jadowniczanka Jadow-

niki (n. 17), Olimpia Bucze – Sokó"
Borz#cin Górny (s. 17), Pogórze
Gwo*dziec – Dunajec Miko"ajowi-
ce (n. 17), Por#ba Spytkowska –
K"os 'ysa Góra (n. 15), Sokó" Masz-
kienice – Victoria Por&bka
Uszewska (s. 17), Victoria Bielcza –
Korona Niedzieliska (s. 17).

Ava Gr&dy –
Stra(ak Karsy (n. 11), Brzezówka
– Wietrzychowice (n. 17), D&bro-
via II D&browa Tarnowska – Vic-
toria Szarwark (s. 18), Dunajec
Uj!cie Jezuickie – M#drzechów
(n. 18), Ikar Odporyszów –
Rad"ovia Rad"ów (n. 18), Ilkowice
– Wolania Wola %elichowska (s.
18), Orze" Lisia Góra – Unia Go-
rzyce (n. 11.30), Polan II %abno –
'#govia '#g Tarnowski (n. 11).

Bobry Bobro-
via Bobrowniki Ma"e – Bia"a Lu-
baszowa (s. 18), Burzyn – B"#kit-

ni Tarnów (s. 18), Gos"avia
Gos"awice – Ryglice (s. 18), Hu-
ragan Buchcice – Pogórze Ple!-
na (n. 17.30 – boisko w'owczo-
wie), KSUS )migno – Rudka (s.
17), Metal Tarnów – LUKS Skrzy-
szów (s. 17), Szynwa"d – Rybitwa
Ostrów (n. 18), Victoria Koszyce
Ma"e – Zorza Zaczarnie (s. 17).

BKS Bochnia – Dalin My!-
lenice (s. 11), Unia Tarnów – Gli-
nik Gorlice (s. 11).

BKS Bochnia – Dalin My!-
lenice (s. 13), Okocimski Brzesko
– Hutnik Kraków (s. 11), Unia Tar-
nów – Cracovia Kraków (s. 11).

Siatkówka pla"owa
IV turniej Otwartych Mistrzostw
Tarnowa (n. 9 – Ostrów nad Du-
najcem). (STM)

Znakomicie spisuj!cy si"
w pierwszych meczach tego-
rocznego sezonu zespó# Bruk-
Betu w sobot" zmierzy si" na
wyje$dzie z jednym z fawo-
rytów rozgrywek - %witem
Nowy Dwór Mazowiecki, ze-
spo#em, który dotychczas zdo-
by# komplet punktów. – Chce-
my przerwa! t" znakomit#
pass" $witu. Niew#tpliwie b"-
dzie to dla nas najtrudniejszy
z dotychczasowych rywali,
uwa%am jednak, %e sta! nas
na podj"cie walki o korzystny
wynik. Nowy Dwór Mazowiec-
ki to przecie% nie Barcelona
– za&artowa# kapitan Bruk-
Betu Waldemar Dzier!anow-
ski. W zespole z Niecieczy
na pewno nie zagra jeszcze
Mateusz Wola'ski, który na
razie trenuje tylko indywi-
dualnie. We wczorajszych za-
j"ciach uczestniczy# ju& na-
tomiast obro'ca Rados#aw Ja-
cek, który w niedzielnym po-
jedynku z OKS-em 1945
Olsztyn dozna# urazu stawu
skokowego.

Zespó# Okocimskiego
Brzesko, po (rodowym zwy-
ci"stwie 2-0 w meczu wyjaz-
dowym o Puchar Polski z Re-
sovi!, w niedziel" (godz. 17)
zmierzy si" na w#asnym bo-
isku z Przebojem Wolbrom.
– W Rzeszowie przy odrobinie
szcz"&cia mogli&my wygra!
w znacznie wy%szych rozmia-
rach. Bardzo korzystnie za-
prezentowa' si" debiutuj#cy
w naszej dru%ynie na &rodku
obrony Rafa' Cegli(ski. Teraz
my&lami jeste&my ju% przy
niedzielnym meczu z Przebo-
jem, który koniecznie chcemy
wygra!. Rywal nie nale%y do
'atwych, w ostatnich dwóch
meczach ligowych pokona'
GKS Jastrz"bie 3-1 i Concordi"
Piotrków 4-2, w &rod" przegra'
jednak mecz pucharowy
z Zag'"biem Sosnowiec a% 1-
4. W naszej dru%ynie oprócz
kontuzjowanego Tomasza Ko-
zie'a wszyscy pi'karze gotowi
s# do gry – stwierdzi# drugi
trener Okocimskiego Ja-
ros"aw Palej. (PIET)

P I$K A  N O!N A .  Drug! ko-
lejk" spotka# rozegraj! podczas
weekendu zespo$y wyst"puj!ce
w ma$opolskiej grupie IV ligi.

Kibice w naszym regionie b"d!
mieli mo&liwo() emocjonowania
si" dwoma pojedynkami. W Wi(-
niczu tamtejsza Szreniawa po-
dejmowa) b"dzie Limanovi" Li-
manowa (n. 17). Obie dru&yny
udanie wesz#y w sezon; Szre-
niawa na wyje$dzie zremisowa#a
z Lubaniem Maniowy, a Lima-

novia na w#asnym boisku poko-
na#a 2-0 Tuchovi" Tuchów. Go-
dzin" pó$niej ni& mecz w Nowym
Wi(niczu rozpocznie si" spot-
kanie w Tuchowie, w którym
Tuchovia podejmowa) b"dzie
Orkana Szczyrzyc. Tuchowianie,
jak ju& wspomnieli(my rozpo-
cz"li rozgrywki od pora&ki w Li-
manowej, Orkan w pierwszym
meczu przegra# natomiast u sie-
bie 0-2 z IKS REM TD Olkusz. 

Pozosta#e trzy nasze dru&yny
walczy) b"d! podczas tego week-

endu na wyjazdach. BKS Bochnia
zagra w sobot" o godz. 17 w Siep-
rawiu z miejscowymi Karpatami.
Obie te „jedenastki” w pierwszej
kolejce przegra#y 1-2; bochnianie
u siebie z Popradem Muszyna,
sieprawianie w Libi!&u z Janin!.
Tak&e jutro o godz. 17 rozlegnie
si" pierwszy gwizdek w meczu
IKS REM TD Olkusz z Wolani!
Wola Rz"dzi'ska. Gospodarze
tego spotkania na inauguracj"
wygrali w Szczyrzycu, beniami-
nek z Woli Rz"dzi'skiej w pierw-

szej kolejce wygra# natomiast
usiebie 1-0 zMKS Trzebinia-Sier-
sza. Drugiego z naszych benia-
minków, Olimpi" Wojnicz czeka
wsobot" wyjazdowa konfrontacja
z Or#em Balin. Gospodarze tego
rozpoczynaj!cego si" o godz. 18
meczu tydzie' temu zremisowali
na w#asnym boisku 1-1 z Skaw!
Wadowice, podopieczni trenera
Macieja Smagacza w pierwszym
whistorii klubu wyst"pie wczwar-
tej lidze przegrali natomiast usie-
bie 0-1 z Mogilanami. (STM)

P I$K A  N O!N A .  W sobot"
i niedziel" zespo$y wyst"puj!ce
w III lidze ma$opolsko-%wi"tok-
rzyskiej rozegraj! 3. kolejk"
spotka#. Zespó$ Unii Tarnów
jutro zmierzy si" na wyje&dzie
z Garbarni! Kraków.

Sobotni mecz w Krakowie b"-
dzie dla pi#karzy „Jaskó#ek”
szans! do zrehabilitowania si"

za nie najlepszy wyst"p i po-
ra&k" 0-2 przed w#asn! pub-
liczno(ci! w meczu z Czarny-
mi Po#aniec. – Rzeczywi&cie,
w &rod" zagrali&my s'abo, mie-
li&my wprawdzie momenty
dobrej gry, to jednak zdecy-
dowanie za ma'o, by my&le!
o zwyci"stwie. Nie robimy z tej
pora%ki wielkiej tragedii, mu-
simy si" jednak wzi#! w gar&!

i zacz#! powa%nie my&le!
o zdobywaniu punktów. Po
meczu z Czarnymi w zespole
na pewno nast#pi# zmiany
personalne. Mam tu na my&li
przede wszystkim pozycje
&rodkowych obro(ców, gdzie
musi zagra! co najmniej jeden
do&wiadczony zawodnik, taki
jak Kamil Pawlak, czy )ukasz
Bartkowski. Niewykluczone,

%e nast#pi# te% roszady w linii
ataku, tu mam jednak znacz-
nie mniejsze pole manewru.
Wierz", %e jutro w Krakowie
karta wreszcie si" odwróci, za-
gramy z wi"kszym szcz"&ciem
ni% w &rod" z Czarnymi
Po'aniec i wrócimy do Tarno-
wa w dobrych nastrojach –
stwierdzi# trener Unii Marcin
Manelski. (PIET)

P I$K A  N O!N A .  W sobot"
i w niedziel" po raz drugi o ligowe
punkty walczy' b"d! dru(yny ry-
walizuj!ce w nowos!decko-tar-
nowskiej grupie pi!tej ligi.

W kolejce tej na boiskach naszego
regionu rozegranych zostanie a&
pi") spotka'. W jedynym sobot-
nim meczu Dunajec Zakliczyn
zmierzy si" z Victori! Witowice
Dolne (godz. 17.30). Na inaugu-
racj" Dunajec przegra# 2-4 w*oso-
sinie Dolnej z*ososiem, a Victoria
bezbramkowo zremisowa#a na
wyje$dzie z Helen! Nowy S!cz.
W#a(nie Helen" podejmowa) b"-
dzie w niedziel" Wis#a Szczucin
(godz. 17.30), dla której pojedynek
ten b"dzie okazj! do zrehabilito-
wania si" za ubieg#otygodniow!
pora&k" 1-5 w Barcicach. Barci-
czanka zagra w niedziel" (godz.
17) w +abnie. Dla Polanu b"dzie
to okazja do zdobycia pierwszych
punktów, w pierwszej kolejce
przegra# on bowiem 0-4 w Nowej
Jastrz!bce. Po ubieg#otygodniowej
wygranej 2-0 z rezerwami Bruk-

Betu Nieciecza, tak&e i w tej ko-
lejce na w#asnym boisku wyst!pi
Orze# D"bno (n. 17). Rywalem
podopiecznych trenera Marka
Przeklasy b"dzie Skalnik/Bog-
da'ski Kamionka Wielka, który
na inauguracj" pokona# u siebie
3-0 Olimpi" Pisarzowa. Ostatnim
z naszych zespo#ów, który w tej
kolejce zaprezentuje si" przed
w#asn! publiczno(ci! b"dzie Wis#a
Grobla. W niedziel" o godz. 17.30
zmierzy si" ona z Grybovi! Gry-
bów. Na inauguracj" Wis#a prze-
gra#a na wyje$dzie 1-2 z D!brovi!
D!browa Tarnowska, a Grybovia
pokona#a u siebie 1-0 Sandecj" II
Nowy S!cz.

Wspomnian! ju& Now!
Jastrz!bk" czeka wyjazd do Mor-
darki, gdzie podopieczni trenera
Zbigniewa Laboka zmierz! si"
z Olimpi! Pisarzowa (n. 17). Bruk-
Bet II Nieciecza zagra w niedziel"
o godz. 18 z Sandecj! II Nowy
S!cz, natomiast D!brovi" D!bro-
wa Tarnowska czeka wyjazdowy
pojedynek z *ososiem *ososina
Dolna (n. 17). (STM)

!U!E L .  W niedziel" (godz. 18)
w meczu DM I ligi z RKM ROW Ryb-
nik „Jaskó$ki” przypiecz"tuj!
awans do II rundy play off

Po wysokim, siedemnastopunk-
towym zwyci"stwie w Rybniku,
niemal w stu procentach wiadomo
ju&, &e to „Jaskó#ki” wyst!pi! w II
rundzie fina#owej cz"(ci DM I ligi.
Pewno() ta jest tym wi"ksza, gdy&
rywale na niedzielny mecz w Tar-
nowie awizowali a& pi"ciu juniorów
w podstawowym sk#adzie. – Teo-
retycznie rybniczanie mog# jeszcze
zrobi! trzy zmiany wprowadzaj#c
do podstawowego sk'adu dwóch
seniorów i na rezerw" trzeciego.
Ale czy tak zrobi#? To bardzo
w#tpliwe – stwierdzi# mened&er
Unii Roman Jankowski.

Niedzielny pojedynek zapo-
wiada si" wi"c wyj!tkowo jedno-
stronnie, tym bardziej, &e tarno-
wianie wyst!pi! w niemal naj-
mocniejszym sk#adzie, jedynie
bez Du'czyków Monberga i Hou-
gaarda. Doskona#! okazj" do star-
tów b"d! mieli natomiast juniorzy
„Jaskó#ek”: Jamróg, Kie#basa i Ko-

stro, który pojawi si" na torze po
raz pierwszy po wyleczeniu
z#amanej r"ki. Z niecierpliwo(ci!
nale&y oczekiwa) tak&e wyst"pu
Kie#basy, którego „sportowym
opiekunem” zosta# kapitan Unii
Janusz Ko#odziej. – Janusz prze-
kaza' Szymkowi kompletny mo-
tocykl, w czasie treningów i me-
czów b"dzie te% pomaga' mu
w parkingu i doradza' w przygo-
towaniu sprz"tu do poszczegól-
nych wy&cigów. Mam nadziej",
%e taka pomoc bardzo si" przyda
Szymkowi, który powinien zacz#!
je*dzi! jeszcze lepiej ni% dotych-
czas – podkre(li# Jankowski.

Przypuszczalne sk"ady:
Unia: 9. Sebastian U#amek,

10. Jakub Jamróg, 11. Piotr %wi-
derski, 12. Bjarne Pedersen, 13.
Janusz Ko#odziej, 14. Szymon
Kie#basa, 15. Tadeusz Kostro.

RKM ROW: 1. S#awomir Pysz-
ny, 2. Adam Pawliczek, 3. Micha#
Mitko, 4. Rafa# Fleger, 5. *ukasz
Piecha, 6. Bartosz Szymura, 7.
Kamil Fleger. 

S#dziuje Ryszard Bry#a (Zie-
lona Góra). (PIET)

P I$K A  N O!N A . Drug! kolej-
k" spotka# rozegraj! podczas
tego weekendu zespo$y
walcz!ce o punkty w tarnow-
skiej „okr"gówce”.

Bardzo ciekawie zapowiada si"
mecz w *"kach (n. 17), w którym
miejscowa Iskra zmierzy si" ze
swoj! imienniczk! z D!brówek
Bre'skich. Oba te zespo#y rozpo-
cz"#y sezon od wygranych;
dru&yna z *"k rozgromi#a
wK!tach Olimpi" (6-2), a jej rywale
na w#asnym boisku pokonali 2-0
Tarnovi" Tarnów. Od zwyci"stwa
zainaugurowa#a sezon równie&
trzecia Iskra, ta z Tarnowa. Tar-
nowianie, we wtorek wygrali 2-1
w *ukowej, w sobot" (godz. 18)
czeka ich konfrontacja z Piastem
Czchów, który tydzie' temu zre-
misowa# na w#asnym boisku 3-3
z GOSiR Novi/Rzezawianka. Do
pojedynku zespo#ów, które
w pierwszej kolejce nie dozna#y
pora&ki dojdzie tak&e w Jod#ówce,
gdzie GOSiR Novi/Rzezawianka
zagra z Uni! Les-Drób Niedomice
(n. 17). Gospodarze, jak ju& wspom-
nieli(my, rozpocz"li sezon od re-

misu w Czchowie, natomiast nie-
domiczanie wygrali u siebie 3-2
z innym beniaminkiem, Pogori!
Pogórska Wola. Sobotni mecz
w Zbylitowskiej Górze (godz. 18)
b"dzie z kolei dla obu zespo#ów
okazj! do zdobycia pierwszych
punktów. Miejscowy Dunajec na
inauguracj" przegra# bowiem usie-
bie 1-2 z Pagenem Gnojnik, nato-
miast Olimpia zosta#a u siebie roz-
gromiona przez Iskr" *"ki. Pierw-
sza wtym sezonie wygrana b"dzie
stawk! pojedynków w Sobolowie
i w Drwini. W pierwszym z nich
Naprzód zmierzy si" z Ci"&ko-
wiank! Ci"&kowice. Gospodarze
rozpocz"li sezon od bardzo wyso-
kiej (2-9) wyjazdowej pora&ki wRy-
lowej, Ci"&kowianka zremisowa#a
natomiast u siebie 4-4 (mimo pro-
wadzenia 4-0) z Drwink! Drwinia.
W drugim (n. 17) dojdzie do kon-
frontacji Drwinki z*ukovi! *uko-
wa, która, jak wspomnieli(my, we
wtorek przegra#a u siebie z Iskr!
Tarnów. W ostatnim meczu Pagen
Gnojnik zagra z Pogori! Pogórska
Wola (n. 18). Spotkanie Tarnovia
Tarnów - Rylovia Rylowa rozegra-
ne zosta#o awansem (0-3). (STM)

Iskra kontra Iskra

Co, gdzie, kiedy?

Wyjazdowe mecze beniaminków

Ko!odziej „opiekunem”Najtrudniejszy test Bruk-Betu
P I!K A  N O"N A .  Jutro i w niedziel! zespo"y wyst!puj#ce w II lidze
wschodniej rozegraj# 4. kolejk! spotka$.

B"d# zmiany w obronie

Pi"$ razy u siebiePi$karze Bruk-Betu Nieciecza (w niebieskich koszulkach)
jutro zmierz! si" w meczu wyjazdowym ze )witem Nowy
Dwór Mazowiecki. FOT. TOMASZ PIETRAS


