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SportSport

Po ci!"kim, twardym boju, pi#-
karze Bruk-Betu wygrali
z Resovi$ w najmniejszym wy-
miarze. Niedzielne spotkanie
nie by#o uczt$ dla koneserów
kochaj$cych ofensywn$ pi#k!.
Obie dru"yny gra#y bardzo
uwa"nie w defensywie. Bruk-
Bet na pocz$tku by# nieco prze-
straszony i d#ugo nie móg# roz-
win$% skrzyde#.

– Go&cie nas zaskoczyli. Za-
grali&my troch! nerwowo. Nie
wiem sk$d to si! wzi!#o.
Resovia dobrze nas rozpraco-
wa#a taktycznie. Ustawia#a si!
podobnie jak my. Wygrali&my
i to jest najwa"niejsze. Nie zaw-
sze b!dziemy rozpieszcza% ki-
biców, graj$c u siebie – mówi
Rados#aw Jacek.

Zdaniem trenera Marcina
Ja#ochy, o s#abszym pocz$tku
Bruk-Betu zadecydowa# rów-
nie" dobrze dysponowany ry-
wal.

– Na pocz$tku mia# lekk$
przewag!. Nie potrafi# jednak
stworzy% klarownej okazji. Na-
sza gra do przodu nam nie wy-
chodzi#a. W ko'cówce pierw-
szej po#owie si! to zmieni#o –
twierdzi trener Marcin Ja#ocha.

Decyduj$ce trafienie niecie-
czanie zadali po &wietnym po-
daniu Prokopa, które wykorzy-
sta# Dzier"anowski. Dla tego
ostatniego by#o to trzecie tra-
fienie w tym sezonie. Po spot-
kaniu „Dzier"an” komplemen-
towa# asystenta.

– Ja wiem, "e on tak zagra.
On wie, "e po jego podaniu kto&
na pewno w polu karnym b!-
dzie sta#. A wiadomo, "e jak si!
dobrze pi#ka sklei, to jest
z czego uderzy%. Ciesz! si! ze

zdobytego gola. Mecz by# dla
nas bardzo ci!"ki. Resovia po-
kaza#a, "e jest bardzo dobr$
dru"yn$. My nie byli&my sob$.
W naszych poczynaniach by#o
sporo asekuracji. Nie wiem
z czego to si! wzi!#o. Nie pre-
zentowali&my tego, co zawsze.
Czyli technicznej pi#ki. Musie-
li&my wi!c ci!"ko walczy%
o punkty – twierdzi Dzier"a-
nowski.

Artur Prokop w kolejnym
spotkaniu prezentuje si! z bar-
dzo dobrej strony. Zarz$d Bruk-

Betu zrobi# doskona#y ruch,
kontraktuj$c go na kolejny se-
zon. O tym nikogo nie trzeba
przekonywa%. Zreszt$ ch!t-
nych na pozyskanie tego 37-
letniego pomocnika w przer-
wie letniej nie brakowa#o. Opie-
kun Resovii ostatnio zdradzi#,
"e chcia# go w swoim zespole.

Wygrana Bruk-Betu bardzo
ucieszy#a trenera Marcina
Ja#och!. Szkoleniowiec zazna-
cza#, "e wygrana w niedziel-
nym pojedynku dla jego ze-
spo#u jest bardzo wa"na. Rów-
nie" w kontek&cie najbli"szych
spotka'. – Ciesz$ nas te punkty.
Zyskali&my je w dobrej sytuacji.
Nic nie przywie(li&my z No-
wego Dworu Mazowieckiego,
teraz przed nami kolejny wy-
jazd do Elbl$ga. Wiadomo, "e
u siebie trzeba zdobywa%
punkty – mówi# trener.

Niecieczanie nie byli
sob!, ale zwyci"#yli

!atwego "ycia z zawodnikamiResovii niemia#wniedziel$Rafa#Kleindschmidt
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bPo bardzo
ci"#kiejwalce
maj!komplet

AndrzejMizera

Zarz%dBruk-
Betuzrobi#
doskona#yruch,
kontraktuj%c
ArturaProkopa

Wielkie brawa dla Okocim-
skiego. Po &wietnym meczu po-
konali nawyje(dzie lidera Kole-
jarza Stró"e 2:1. „Piwosze” ko'-
czyli mecz w dziewi$tk!, ale
mimo tego uda#o im si! utrzy-
ma% prowadzenie.

Maj$ patent na Kolejarza za-
wodnicy z Brzeska. Z trzeciego
kolejnego meczu w Stró"ach
przywo"$ punkty. Drugi raz
pod rz$d jest to komplet. W nie-
dziel! podopieczni Krzysztofa
)!tochy wywalczyli go w pe#ni
zas#u"enie. Górowali nad go-
spodarzamiprzygotowaniemfi-
zycznym. Nale"y ich te" po-
chwali% za wol! walki i wielk$
ambicj!. W Stró"ach zostawili
na boisku bardzo du"o serca.
Szczególnie gdy od 72 min
przysz#o im gra% w dziesi$tk!.
Wtedy z boiska za drug$ "ó#t$
kartk! i w konsekwencji czer-
won$ zszed# Ogar. W 90 min
muraw! równie" musia# opu&-
ci% Darmochwa#.

–Dostali"ó#tkaapotemczer-
wone kartki. Taka by#a decyzja
arbitrów.Niemacodyskutowa%.
Zespó# w os#abieniu bardzo si!
zmobilizowa# – mówi# po spot-
kaniu trener )!tocha.

Wygrana Okocimskiego jest
w pe#ni zas#u"ona. Chocia"
mecz nie uk#ada# si! od po-
cz$tku po my&li „Piwoszy”.

– Na pierwszy kwadrans
wyszli&my za bardzo przestra-
szeni. Dopiero po pewnym cza-
sie zacz!li&my gra%, tak jak
chcia#em. Nie pod#ama#a nas
szybko stracona bramka. Ze-
spó# za wszelk$ cen! stara# si!
odrobi% straty. Pierwszego gola
strzelili&my po rzucie ro"nym.
Bardzo du"o trenujemy sta#ych
fragmentów gry. I to w tym po-
jedynku przynios#o efekt.
Drug$ bramk! z rzutu karnego

zdoby# Pawe# Piotrowicz. Faul
na Macieju Kisielu by# ewiden-
tny. Gdyby utrzyma# si!
przy pi#ce, pewnie zdoby#by
bramk!. Wydaje mi si!, "e Kole-
jarzowi troch! zabrak#o si#. To
z pewno&ci$ efekt ich &rodo-
wego pojedynku z Jastrz!biem,
– dodaje trener )!tocha.

Bohateremspotkaniawbrze-
skiej ekipie by# Pawe#
Piotrowicz. Pi#karz po kilkuna-
stumiesi$cachzagra#wwyj&cio-
wym sk#adzie w meczu ligo-
wym. Spisa# si! znakomicie.

– Zdoby# bramk!, a dla niego
ma to bardzo du"e znaczenie.
Pawe# d#ugo pauzowa#. Na boi-
sku by# najlepszym zawodni-
kiem. Zagra# ponad 60 minut,
ale nawi!cej narazie nie ma si#y
– twierdzi )!tocha.

Bohater„Piwoszy”
toPawe!Piotrowicz
AndrzejMizera

Konsekwetnie

a Na pomeczowej konfe-
rencji prasowej trener
Marcin Ja#ocha komple-
mentowa# m.in. zespó#
go&ci.
– Nie by! to wielki mecz
z naszej strony. Pokazali-
"my charakter i to na tle
zespo!u, który naprawd#
dobrze si# zaprezentowa!.
W drugiej po!owie zagrali-
"my konsekwentnie. Pawe!
Smó!kamóg! podwy$szy%
wynik. Zgadzam si# z trene-
rem Resovii, $e remis w tym
spotkaniu by!by sprawiedli-
wy.
My byli"myw podobnej
sytuacji po meczu ze &wi-
tem – twierdzi! Ja!ocha.

Piotrowicz zdoby#gola

!$tocha:Du"o
trenujemysta#ych
fragmentówgry.
Toprzynios#o
efekt
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