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W sobot! i w niedziel! rozegrana
zosta"a czwarta kolejka spotka# o
mistrzostwo tarnowskiej klasy
okr!gowej. O ocen! uzyskanych w
niej rezultatów poprosili$my szko-
leniowca lidera, Rylovii Rylowa, Ja-
nusza Kubonia.

- Patrz!c na wyniki dotychcza-
sowych spotka", delikatn! niespo-
dziank! by#a dla mnie pora$ka
Iskry Tarnów z Pogori! Pogórska
Wola. Pogoria bardzo dobrze spisy-
wa#a si% jednak w klasie „A” i
swoj! dobr! dyspozycj% potwier-
dzi#a w tym spotkaniu. Nieco za-
skoczy#o mnie równie$ zwyci%stwo
Drwinki Drwinia z Uni! Les-Drób
Niedomice. Po ostatniej pora$ce
Drwinki w Czchowie, gdzie zespó#
ten straci# a$ 10 bramek, liczy#em
raczej na remis. Do&wiadczeni
pi#karze z Drwini szybko doszli
jednak do siebie po tej przegranej
i si%gn%li po zwyci%stwo. W poje-
dynku Pagenu Gnojnik z GOSiR
Novi/Rzezawianka stawia#em ra-
czej na wygran! gospodarzy. Go&-
cie pokazali jednak, $e s! w tym
sezonie specjalistami od remisów,
nie wiem poza tym, jakie zmiany

zasz#y w Pagenie, ale zespó# ten w
dotychczasowych meczach nie gra
najlepiej. W pojedynku Tarnovii
Tarnów z 'ukovi! 'ukowa zmie-
rzy#y si% zespo#y, które we wcze&-
niejszych meczach nie zdoby#y
punktów. Liczy#em na zwyci%stwo
Tarnovii, wynik odzwierciedla
chyba jednak to, co obie te dru$yny
graj! w chwili obecnej. Spotkanie
Iskry '%ki z Ci%$kowiank! Ci%$ko-
wice mog#o wed#ug mnie zako"-
czy( si% ka$dym rezultatem, oba te
zespo#y s! bowiem bardzo silne. Z
tego, co wiem, to rozmiary wygra-
nej gospodarzy mog#y by( mniej-
sze, gdy$ Ci%$kowianka mia#a
kilka dobrych okazji strzeleckich.
W niczym nie zmienia to jednak
faktu, $e Iskra to dru$yna graj!ca
tward! pi#k% i maj!ca w sk#adzie
dobrych napastników. Nie wiem w
jaki sposób Naprzód Sobolów wy-
gra# w &rod% w 'ukowej. Grali&my
z Naprzodem w pierwszej kolejce i
wida( by#o, $e jest to bardzo am-
bitny zespó#, ale wej&cie do „okr%-
gówki” by#o dla niego du$ym
przeskokiem. Po &rodowej wygra-
nej spodziewa#em si%, $e dru$yn%

z Sobolowa sta( b%dzie na urwanie
punktów Piastowi Czchów. Sta#o
si% jednak inaczej, a Piast pokaza#,
$e jak na t% lig% jest mocnym ze-
spo#em. O sile dru$yny Iskry
D!brówki Bre"skie wiadomo by#o
jeszcze wówczas, gdy wyst%po-
wa#a ona w klasie „A”. Jej nie-
dzielny rywal, Olimpia K!ty w
dotychczasowych meczach tro-
ch% zawodzi, dlatego jej pora$ka
z beniaminkiem nie by#a dla
mnie zaskoczeniem. Je$eli cho-
dzi o nasz mecz w Zbylitowskiej
Górze, wygrali&my go wpraw-
dzie ró$nic! czterech bramek,
ale nie grali&my równo. Trafia#y
nam si% przestoje oraz momenty
s#abszej gry i mogli&my kilka
razy zosta( skarceni. Musimy
popracowa( nad tym, aby w na-
st%pnych meczach obesz#o si% bez
zrywów i przeplatania momen-
tów dobrej gry s#abszymi frag-
mentami. Wygrali&my mo$e zbyt
wysoko; gdyby by#o 4-1 czy 4-2
uwa$a#bym to za sprawiedliwy
wynik. Zwyci%$yli&my jednak 4-
0 i trzeba si% z tego cieszy(.

(STM)

Po weekendzie w „okr!gówce”
P I!K A  N O"N A .  Trenerskim okiem – Janusz Kubo!

PI!KA NO"NA. Rozpocz!"y si!
rozgrywki o mistrzostwo I ligi ju-
niorów starszych. Pierwszym lide-
rem zosta" spadkowicz z
Ma"opolskiej Ligi Juniorów star-
szych, Okocimski Brzesko, który na
w"asnym boisku rozgromi" benia-
minka, Uni! Les-Drób Niedomice.

Wyniki: Okocimski Brzesko –
Unia Les-Drób Niedomice 6-1 (2-
1), Ci!%kowianka Ci!%kowice –

Wis"a Szczucin 1-3 (1-2), Bruk-Bet
Nieciecza – Tuchovia Tuchów 2-2
(0-2), Orze" D!bno – Jadowni-
czanka Jadowniki 6-2 (4-1), Czarni
Kobyle – Olimpia Wojnicz 3-0 (0-0),
Polan &abno – Sokó" Borz!cin
Górny 1-4 (1-1), D'brovia
D'browa Tarnowska – Wolania
Wola Rz!dzi#ska 2-0 (0-0).  1. Okocimski             1          3 6-1 2. Orze!                          1          3 6-2 3. Sokó!                         1          3 4-1

 4. Czarni                       1          3 3-0 5. Wis!a                         1          3 3-1 6. D"brovia                 1          3 2-0 7. Bruk-Bet                1           1 2-2       Tuchovia                1           1 2-2 9. Ci#$kowianka    1          0 1-3
10.Wolania                   1          0 0-2
11. Polan                         1          0 1-4
12.Olimpia                    1          0 0-3
13.Jadowniczanka1          0 2-6
14.Unia                            1          0 1-6

(STM)

I liga juniorów starszych

Marcin Ja!ocha, trener Bruk-
Betu: - Zgodnie z moimi przewi-
dywaniami, by# to dla nas
bardzo trudny mecz, w którym
by#o sporo twardej walki. Nie za-
grali&my wprawdzie zbyt #adnie,
ale nie zawsze da si% gra( pi%k-
nie dla oka. Nie wiem dlaczego,
ale zespó# rozpocz!# mecz jakby
by# nieco stremowany. W pierw-
szej po#owie musieli&my si% wi%c
broni(, rywale nie dochodzili jed-
nak do czystych pozycji strzelec-
kich. O dziwo, w ko"cówce
pierwszej ods#ony gra nam za-
skoczy#a i zdobyli&my gola. Po

przerwie mieli&my ju$ wszystko
pod kontrol!, mogli&my nawet
podwy$szy( wynik, gdy$ sam
Pawe# Smó#ka co najmniej dwu-
krotnie móg# wpisa( si% na list%
strzelców. Za drugim razem za-
brak#o mu jednak troszk% szcz%&-
cia, gdy$ pi#ka, po jego strzale
g#ow!, trafi#a w poprzeczk%.
Mimo wszystko bardzo cieszymy
si% z tego skromnego zwyci%-
stwa. Wiedzieli&my, $e chc!c
utrzyma( miejsce w czo#ówce ta-
beli musimy wygra( z Resovi!,
dlatego wszystko by#o pod-
porz!dkowane temu, by

osi!gn!( ten cel. Gola zdoby-
li&my po kapitalnym rozegraniu
pi#ki przez Artura Prokopa,
który w pe#ni wykorzysta# swoje
do&wiadczenie i idealnie wy#o$y#
pi#k% Waldkowi Dzier$anow-
skiemu. Musimy jeszcze popra-
wi( skuteczno&( w meczach
wyjazdowych. Na boiskach ry-
wali gramy dobrze, nie mo$emy
jednak wygra( meczu. Punkty
musimy wi%c zdobywa( u siebie,
chcieli&my kontynuowa( zwy-
ci%sk! pass% na w#asnym boisku
i to nam si% w pe#ni uda#o.

(PIET)

Trwa zwyci!ska
seria w Niecieczy
PI!KA NO"NA. Bruk-Bet Nieciecza – Resovia Rzeszów (1-0)

Napastnik Bruk-Betu Pawe" Smó"ka (w niebieskiej koszulce) walczy o pi"k! z obro#c$ 
Resovii, Wies"awem Kozubkiem. Obok Artur Prokop i Rados"aw Jacek. FOT. TOMASZ PIETRAS 

"U"EL. W niedziel!, na zmoder-
nizowanym torze Wandy Kraków,
rozegrany zosta" turniej indywi-
dualny pod nazw$ „60 lat Nowej
Huty”. W zawodach wyst$pili
trzej tarnowianie: Janusz Ko"od-
ziej, Sebastian U"amek i Szymon
Kie"basa.

Janusz Ko"odziej po czterech
seriach startów mia" nawet
szans! na wygranie zawodów.
W ostatnim swoim wy$cigu w
turnieju zasadniczym kapitan
Unii, zaraz po starcie, mia" de-
fekt motocykla, nie zjecha" jed-
nak z toru i zosta" zdublowany

przez rywali, za co zosta" wy-
kluczony przez s!dziego. Osta-
tecznie Ko"odziej zgromadzi"
10 pkt. (3,2,2,3,w) i zosta" skla-
syfikowany na 5. miejscu.

Pozostali dwaj tarnowia-
nie zaprezentowali si! nieco
poni%ej swoich mo%liwo$ci.
Sta"y uczestnik tegorocznego
cyklu Grand Prix - Sebastian
U"amek zgromadzi" tylko 8
pkt. (0,2,3,0,3) i zaj'" 6. miejsce
w turnieju, natomiast junior
Unii Szymon Kie"basa, który
od kilkunastu dni startuje na
motocyklu otrzymanym od Ja-
nusza Ko"odzieja, zdoby" 6

pkt. (3,d,1,u,2) i uplasowa" si!
na 11. pozycji.

Po zako#czeniu zawodów ro-
zegrany zosta" wy$cig o Puchar
Prezydenta Krakowa, w którym
wyst'pili czterej najlepsi zawod-
nicy turnieju (wyj'tkiem by"
start Ko"odzieja, który zast'pi" w
tym wy$cigu czwartego w klasy-
fikacji Adriana Miedzi#skiego).
Bieg ten zako#czy" si! wygran'
Emila Saifutdinowa, który wy-
przedzi" Tomasza Golloba i
Ko"odzieja. Australijczyk Ryan
Sullivan mia" w tym wy$cigu de-
fekt motocykla.

(PIET)

Krzysztof "#tocha, trener
Okocimskiego: - Nie ukry-
wam, $e czuli&my spory re-
spekt przed zespo#em ze Stró$,
który przed meczem z nami
mia# na koncie same zwyci%-
stwa. Mimo wszystko chcie-
li&my przerwa( t% pass%
rywalom i w pe#ni nam si% to
uda#o. Pocz!tek meczu nie by#
dla nas wprawdzie najlepszy,
gdy$ po b#%dzie Jarka Paleja,
który po mocnym strzale z dys-
tansu zawodnika gospodarzy
odbi# pi#k% przed siebie, straci-
li&my gola. Palej w dalszej
cz%&ci meczu w pe#ni si% jednak
zrehabilitowa# i szczególnie w
drugiej po#owie popisywa# si%

kapitalnymi interwencjami,
kilkakrotnie ratuj!c nasz ze-
spó# od utraty gola. Stracona
bramka nie pod#ama#a nas, w
przerwie jeszcze bardziej zmo-
bilizowa#em zawodników i
efekty szybko przysz#y. Strzeli-
li&my dwa gole i obj%li&my pro-
wadzenie. Druga bramka
pad#a z rzutu karnego, który
arbiter podyktowa# za faul na
Ma(ku Kisielu. Gospodarze
mieli wprawdzie pretensje po
tej decyzji do s%dziego, by#a ona
jednak jak najbardziej s#uszna,
Kisiel by# bowiem ewidentnie
podci%ty. Na szczególne wy-
ró$nienie za wyst%p w tym
meczu zas#u$y# Pawe# Piotro-

wicz, który by# prawdziwym
bohaterem. Przez blisko 70
minut rz!dzi# i dzieli# w &rodku
pola, strzeli# te$ zwyci%skiego
gola z rzutu karnego. W defen-
sywie bezb#%dnie zagrali nato-
miast Rafa# Cegli"ski i Daniel
Policht, którzy skutecznie
uprzykrzali $ycie zawodnikom
Kolejarza. Cieszy mnie to, $e
znakomicie wytrzymali&my
spotkanie pod wzgl%dem kon-
dycyjnym, w ko"cówce meczu
bronili&my si% przecie$ graj!c
w os#abieniu, a mimo to wypro-
wadzali&my jeszcze gro)ne
kontry, po których mogli&my
strzeli( co najmniej jedn!
bramk%. (PIET)

Piotrowicz bohaterem meczu
PI!KA NO"NA. Kolejarz Stró"e – Okocimski Brzesko (1-2)

W Krakowie poza podium


