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SportSport

Mog! "ci!gn!# kuratora do PZPN

Kurator mo!e wróci" do PZPN?
Tak przynajmniej twierdzi Try-
buna# Arbitra!owy ds. Sportu
przy PKOl. Wszystko z powodu
decyzji zarz$du PZPN, który
zdecydowa# na czwartkowym
posiedzeniu, !e Widzew pozo-
staniewpierwszejlidzeiprzeka-
za# spraw% #ódzkiego klubu
do ponownego rozpatrzenia
Wydzia#owi Dyscypliny.

– Czekamy tylko na pisemne
uzasadnienie wyroku Trybu-
na#u – t#umaczy# nam wczoraj
reprezentuj$cyPZPNprzedtym
organemKrzysztofMalinowski.

Trybuna# Arbitra!owy, który
uchyli#wewtorekkar%degrada-
cji dla Widzewa (za kupienie 12
meczówwsezonie2004/2005),
ma na to trzy tygodnie. Malino-
wskipodkre&li# jednak,!e„raczej
niemo!liwe”b%dzieprzywróce-
niewtymsezonie#ódzkiegoklu-
budoekstraklasy,czegoza!$dali
w&rod% jegodzia#acze.Nietylko
dlatego, !e sprzeciwia si% takie-
mu rozstrzygni%ciu zarz$dza-
j$carozgrywkamiligowymispó-
#ka Ekstraklasa SA.

– Zarz$d nie by# w tej sprawie
jednomy&lny. Zdecydowa# jed-
nak,!epowi%kszenieekstraklasy
wymaga#obyzbytwieluradykal-
nychzmian,np.regulaminuroz-
grywek, umów o zarz$dzaniu
lig$czysprzeda!yprawdotrans-
misjitelewizyjnych.Stron$ostat-
niej z wymienionych s$ wszyst-
kie kluby i weto cho"by jednego
z nich uniemo!liwi nam dzia#a-
nie–t#umaczy#Malinowski.

Brzmi logicznie, problem
wtym,!ewyrokiTrybuna#uAr-
bitra!owego maj$ tryb natych-
miastowejwykonalno&ci(naniej
oparli swoje !$dania dzia#acze
Widzewa). Decyzja PZPN oz-
nacza,!ezwi$zekz#ama#prawo.

– Musi wi%c liczy" si% z sank-
cjami, jakieprzewidujewtakich
sytuacjach Ustawa o sporcie
kwalifikowanym.Jedn$zmo!li-
wo&ci jest... wprowadzenie
dozwi$zkukuratora–t#umaczy
rzecznik TA Wiktor Cajsel.

To jednak raczej nie wchodzi
wrachub%,alePZPNmusinato-
miast ca#kiem serio bra"
pod uwag%, !e Widzew wyst$pi
teraz do s$du o odszkodowanie
i to niema#e.

HubertZdankiewicz

Na mecze najbli!szej kolejki,
trzech naszych drugoligowców
mog#oby wybra" si%... jednym
autobusem. Przebój, Kolejarz
i Bruk-Bet zagraj$ w Olsztynie,
Suwa#kach i Elbl$gu. Jakby pi#ki
w pó#nocnym wykonaniu by#o
ma#o, to w Brzesku wizyt%
z#o!y Jeziorak I#awa.

Kolejarz Stró!e przed me-
czem z Wigrami Suwa#ki (s. 16)
ma si% zrewan!owa" za nie-
oczekiwan$ pora!k% z Okocim-
skim Brzesko u siebie. – My&le-
li&my, !e nasza zwyci%ska passa
potrwa troch% d#u!ej. Z prze-
gran$ ju! si% pogodzili&my.
Ch#opcy w Suwa#kach chc$ si%
zrehabilitowa" – mówi Jaro-
s#aw Araszkiewicz, trener ze-
spo#u. Po wczorajszym tre-
ningu mia#o si% zadecydowa",
czy w Suwa#kach w Kolejarzu
zagra trzech kontuzjowanych,
podstawowych zawodników:
Dariusz Wal%ciak, Micha#
Gry'lak i Dawid Szufryn.

W tych rozgrywkach Bruk-
Bet Nieciecza jeszcze nie wy-
gra# na wyje'dzie. Mo!e zmieni
si% to po spotkaniu z Olimpi$
Elbl$g (s. 17). – Do tej pory
na obcych boiskach przegrali-
&my i zremisowali&my. Czas
na zwyci%stwo – przekonuje
Tomasz Metz, jeden z zawodni-
ków zespo#u.

W dru!ynie zabraknie tylko
Patryka Ogórka, który ma k#o-
poty z #$kotk$. W tym tygodniu
przeszed# zabieg artroskopii.

W roli faworyta do poje-
dynku z Jeziorakiem I#awa (s.
17) podchodzi Okocimski
Brzesko. Trener Krzysztof
(%tocha nie do ko)ca zgadza
si% z tak$ rol$ swojego zespo#u.

– Jeziorak to bardzo solidna
dru!yna. Zagramy ofensywnie.
Chcieliby&my szybko zdoby"
bramk% – mówi. W brzeskim
zespole zabraknie pauzuj$cych
za kartki Tomasza Ogara i Pio-
tra Darmochwa#a. Przebój
Wolbrom zagra natomiast
z OKS 1945 Olsztyn (s. 17).

W II lidze: pó!noc
kontra po!udnie
AndrzejMizera

Przed meczem o Superpuchar
Europy FC Barcelona obawia si%
o jednego swojego pi#karza
–Dmytra Czyhry)skiego.Ukra-
iniec dopiero w sobot% ma pod-
pisa" umow% z klubem z Camp
Nou,wi%cnicniestoinaprzesz-
kodzie, by dzi& wieczorem wy-
szed# na Stadion Ludwika II
wMonacowbarwachSzachtara
Donieck.

– Mam nadziej%, !e Dmytro
nie zagra – mówi szkoleniowiec
Barcy Josep Guardiola. – To by
by#ostraszne,gdybyprzezprzy-
padek Czyhry)ski dozna# kon-
tuzji tu! przed przyj&ciem
do naszego klubu. Ju! przelali-
&my pieni$dze na konto
Szachtara, brakuje tylko pod-
pisu na 5-letnim kontrakcie pi#-
karza. – b#aga# Guardiola.

– To nie do pomy&lenia, by
Dmytro nie gra# – odpowiada#
Rinat Achmetow, w#a&ciciel
Szachtara – On wci$! pozostaje
naszym pi#karzem. Co z tego, !e
przechodzi doBarcelony, wpi$-
tek wci$! b%dzie zawodnikiem
Szachtara, nie wa!ne, co Guar-
diola sobie !yczy . – powiedzia#
wkurzonyoligarchazDoniecka.

Spór wokó# Czyhry)skiego
doda troch% smaczku rywaliza-
cjioSuperpuchar,którycoroku
jestrozgrywanynakameralnym
stadionie w Monaco. Dru!yna
zDonieckachcewygra"zBarce-
lon$,bytroch%poprawi"reputa-
cj%pokompromituj$cejpora!ce
zFC Timisoar$,którapozbawi#a
Ukrai)ców Ligi Mistrzów.

Barcelona natomiast mierzy
w pi$ty puchar w tym sezonie.
Duma Katalonii wygra#a Lig%
Mistrzów,PrimeraDivision,Pu-
char Króla oraz Superpuchar
Hiszpanii. Czas na kolejny.

Barcelona
kontra
Szachtar
AntoniJ.Bohdanowicz

W najbli!sz$ sobot% o godzinie
19.00 Sandecja Nowy S$cz
zmierzy si% w Szczecinie z Po-
goni$. Dla podopiecznych Da-
riusza Wojtowicza b%dzie to
niezwykle ciekawa konfronta-
cja. Pogo) Szczecin to uznana
marka.

Jest o co walczy". Je&li pi#ka-
rze Sandecji Nowy S$cz przy-
wioz$ ze Szczecina cho"by je-
den punkt, udowodni$, !e wy-
soka lokata, czwarta w tabeli,
nie jest przypadkiem. Szczeci)-
ska Pogo) ma o dwa punkty
mniej i znajduje si% na dziewi$-
tej pozycji w tabeli. Taki uk#ad
wcale jednak nie sprawia, !e to
Sandecja b%dzie faworytem tej
konfrontacji.

W Szczecinie licz$, !e mecz
z Sandecj$ b%dzie prze#omo-
wym momentem sezonu.

– Wierz%, !e od spotkania
z Sandecj$ b%dziemy si% pi$"
w gór% tabeli – mówi Maciej
Mysiak, obro)ca Pogoni.
W obozie szczeci)skiej Pogoni
nie dopuszcza si% innego rezul-
tatu jak zwyci%stwo w konfron-
tacji z Sandecj$ Nowy S$cz. Ale
trener s$deckiej ekipy prawdo-
podobnie ma asa w r%kawie.

Mo!e nim by" nowy nabytek
Sandecji Nowy S$cz – Arka-
diusz Aleksander, pi#karz
znany w pi#karskim &rodowi-
sku. Aleksander móg# wyst$pi"
ju! w poprzednim spotkaniu

z MKS Kluczbork. Trener
Wojtowicz zapowiedzia# jed-
nak, !e nowy nabytek bia#o-
czarnych wyst$pi dopiero
w Szczecinie.

– Arek prezentuje si% na tre-
ningach korzystnie, ale zbyt
krótko obcuje z kolegami, by
z marszu wystawia" go na wy-
j$tkowo wa!n$ dla nas kon-
frontacj% – t#umaczy# jeszcze
przed meczem z Kluczborkiem
Dariusz Wojtowicz. – Zawod-
nik wyst$pi w meczu z Pogoni$
w Szczecinie – zapewni#. Przy-

pominamy, !e Arkadiusz Alek-
sander wyst%powa# w kilku
klubach z Ekstraklasy: *l$sku
Wroc#aw, Arce Gdynia,
Widzewie (ód' czy Odrze Wo-
dzis#aw *l$ski. Ostatnio by#
graczem cypryjskiego klubu AS
Néa Salamís Ammochóstos,
w którym zdoby# pi%" bramek
w dziewi%ciu meczach. Z kolei
na boiska Ekstraklasy wybiega#
a! 103 razy i strzeli# 20 bramek.
– Nie wypad#em z rytmu tre-
ningowego. Jestem gotowy po-
móc Sandecji w zaj%ciu do-

brego miejsca w tabeli – t#uma-
czy zawodnik.

Spotkanie Pogoni Szczecin
z Sandecj$ Nowy S$cz zapo-
wiada si% imponuj$co. Mimo
tego, !e gracze z Nowego S$cza
zajmuj$ wy!sz$ lokat% w tabeli,
faworytem meczu b%d$ gospo-
darze. Czy beniaminek z Ma#o-
polski pokusi si% o niespo-
dziank% w konfrontacji z fawo-
ryzowanym zespo#em Pogoni?
Wszystko jest mo!liwe. Czas
na pierwsze punkty w meczu
wyjazdowym.

Nadmorzepopierwsze
zwyci$stwowyjazdowe

Wkonfrontacji wyjazdowej zPogoni!Szczecin dru"ynaSandecji NowyS!cz nie jest faworytem
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bW Szczecinies!
pewniwygranej
zSandecj!

bPrzeciwko
Pogonizagra
Aleksander

DawidKulig

Niewypad#em
zrytmu
treningowego.
Jestemgotowy
pomócSandecji

Nameczewekstraklasie kibiceWidzewa jeszczepoczekaj!
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