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KOSZYKÓWKA

Porażka Gortata
Koszykarze Phoenix Suns ulegli w Filadelfii zespołowi 76ers
101:104 (20:23, 21:23, 34:34,
26:24). Marcin Gortat (Suns)
grał 25,57 min, zdobył 18 pkt,
miał 7 zbiórek i 2 asysty.
OLIMPIZM

Są podejrzani
MKOl w przyszłym tygodniu
zajmie się sprawą pięciu sportowców uczestniczących
w 2004 roku w igrzyskach
w Atenach. Po ponownym
przebadaniu próbek są podejrzani o stosowanie dopingu.
TENIS

Mike śladami Boba
34-letni Mike Bryan, starszy
bliźniak Boba, z którym tworzy
świetny debel, poszedł w jego
ślady i też się ożenił. W Kalifornii poślubił swoją wieloletnią
partnerkę Lucille Williams.
PIŁKA NOŻNA

Mają psychologa
Piłkarze Liverpoolu FC mogą
liczyć na pomoc psychologa.
Klub zatrudnił doktora Steve’a
Petersa, który pracował m.in.
z mistrzami olimpijskimi w
kolarstwie torowym Chrisem
Hoyem i Victorią Pendleton.
TENIS

Największy awans
25-letnia Jarosława Szwedowa
(Kazachstan) otrzymała nagrodę Najlepszy Powrót Roku 2012
w cyklu WTA Tour. Sezon zaczęła na 206. pozycji w rankingu, a zakończyła jako 29.
PIŁKA NOŻNA

Stracili posady
40-letni Argentyńczyk
Mauricio Pochettino nie jest
już trenerem outsidera ligi
hiszpańskiej Espanyolu Barcelona. Posadę stracił wraz
z dyrektorem sportowym
klubu Ramonem Planesem.

Lotto i TV
Poniedziałek, 26.11
Multi Multi – godz. 14
2, 5, 10, 13, 14, 18, 26,
[27], 28, 31, 37, 38, 41, 42,
54, 55, 61, 62, 68, 79
Multi Multi – godz. 22
1, 6, 8, 9, 17, [20], 21, 23,
34, 35, 37, 39, 40, 42,
44, 62, 63, 64, 66, 77
Joker
21, 34, 38, 40 – 32
Kaskada
4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 17, 19,
22
Sport w TV, wtorek, 27.11
Piłka nożna
Bundesliga: Borussia D. – Fortuna (Eurosport 2, 20–22)
Koszykówka
NBA: 76ers – Mavericks
(Canal+Sport, 1–3.45)

WkrótceWojtekWolskizNHL
zacznie rządzić w ekstraklasie
b Uatrakcyjnił
polską ligę, dodał
jej kolorytu
b Dziś hokeista
Ciarko PBS Sanok
zagra w Krakowie
Andrzej Stanowski

Comarch Cracovia zaczyna
czwartą rundę rozgrywek dzisiejszym spotkaniem u siebie
z Ciarko PBS Sanok (początek
ogodz.18.30).Wzespolemistrza
Polski wystąpi 26-letni Wojtek
Wolski, który rozegrał ponad
450 meczów w NHL, ma aktualny kontrakt z Washington
Capitals.
PrzyjazdWolskiegodoPolski
tobyłtransferstuleciawpolskim
hokeju. Był możliwy w związku
z ogłoszeniem lokautu w NHL.
– Sprawa była trudna, Wolski
miał propozycje z innych klubów europejskich, ale postanowił wybrać kraj, w którym się
urodził – mówi prezes Ciarko
PBS Sanok Piotr Krysiak.
Wolski zadebiutował w polskiej ekstraklasie 19 października w meczu z Comarchem
Cracovią, wygranym przez
sanoczan 2:0. – Przed tym meczem ostrzegano mnie, że rywale mogą mnie faulować, prowokować do bójki. Nic takiego
nie miało miejsca, zawodnicy
Cracovii grali twardo, ale fair
– mówi Wolski.
Jak ocenia polską ekstraklasę
natleNHL?–Napewnoróżnica
jestduża,graczewNHLsąlepiej
wyszkoleni technicznie, szybsi,
silniejsi.AlewPolsceteżniebrak
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W skrócie

Wojtek Wolski (w środku, Florida Panthers) w spotkaniu z Detroit Red Wings

utalentowanych zawodników.
Tylko że muszą zdecydowanie
mocniejtrenować.WKanadzie,
jeślitreningtrwagodzinę,tozawodnikdajenanim100procent.
Można ćwiczyć po 2-3 godziny,
ale jeśli hokeista zjeżdża z lodu
niespocony,toefekttakichzajęć
jestmizerny.Jadotakiegointensywnegotreningujestemwdrożony od 10 lat i to procentuje
– twierdzi zawodnik z Sanoka.

Termalica chce kupić
Jakuba Wróbla z Unii
Piotr Pietras

Wiele na to wskazuje, że
wprzerwiezimowejzespółUnii
Tarnówdoznapoważnegoosłabienia kadrowego. Piłkarze „Jaskółek” cały czas otrzymują bowiem propozycje gry z różnych
klubów i zapowiadają, że będą
chcieli z nich skorzystać.
Tarnowianiezakończylirundę jesienną II ligi na 9. miejscu
z dorobkiem 24 punktów.
W pierwszej części sezonu nie
otrzymali jednak ani jednego
z należnych im stypendiów
i wiele na to wskazuje, że w najbliższymczasienicwtejkwestii
się nie zmieni. Zawodnicy Unii
rozpoczęli więc poszukiwania
nowych klubów.
– Część graczy, pracujących
w Tarnowie lub w okolicach,
z pewnością pozostanie w drużynie,gdyżbędąpilnowalipracy.
Zupełnie inaczej wygląda sytuacjazpiłkarzami,dlaktórychgra
w piłkę jest jedynym źródłem
utrzymania, ci na pewno rozpoczną szukanie nowych klu-

bów–podkreśliłtrenerUniiTomasz Kijowski.
Najbardziejrozchwytywanym
zawodnikiem jest 19-letni napastnik Jakub Wróbel. Był już
na testach w Koronie Kielce, natomiast w środę miał jechać
na kolejny sprawdzian do PuszczyNiepołomice.–Zrezygnowałem z wyjazdu do Niepołomic.
OtrzymałembowiembardzopoważnąofertęzklubuzNiecieczy
i na dzisiaj jestem umówiony
na rozmowę z panią prezes
Termaliki Bruk-Betu Danutą
Witkowską.Nieukrywam,żegra
wzespolezNiecieczybyłabydla
mniekolejnymkrokiemnaprzód
w karierze–przyznałWróbel.
Obok Wróbla Unię prawdopodobnieopuścitakżenajlepszy
snajperzespołuŁukaszPopiela,
którego pozyskaniem zainteresowanesąm.in.PuszczaNiepołomice i Stal Rzeszów. – Mam
zdecydowanie więcej propozycjizróżnychklubów.Muszęjednak wszystkie dobrze przemyśleć i wybrać tę najkorzystniejszą – powiedział Popiela.

nie rozegrał ani jednego sparingu. W miniony weekend był
najlepszym graczem Sanoka
w Stavanger, gdzie jego zespół
grał w półfinałowym turnieju
Pucharu Kontynentalnego (Sanokprzegrałtrzymeczeiodpadł
– przyp. as). Z mocnymi rywalamipokazałdużeumiejętności,
strzelił trzy gole, to świadczy
o jego klasie – mówi Mariusz
Czerkawski.–Jeślilokautjeszcze
potrwa i Wolski zostanie u nas,
to wkrótce zacznie trząść naszą
ligą – twierdzi Piotr Krysiak.
Krakowscy kibice cieszą się,
że zobaczą tej klasy zawodnika.
Czyw„Pasach”bojąsiętegomeczu i Wolskiego? – Hokej to gra
zespołowa, ale oczywiście trzeba będzie zwrócić na niego
bacznąuwagę.Todobrze,żetaki
graczprzyszedłdonaszejekstraklasy, uatrakcyjnił ją, dodał jej
kolorytu.Acojestchybanajważniejsze, pokaże kolegom profesjonalne podejście do hokeja.
Nie tylko w meczach, także
na treningach – mówi trener
Comarchu Rudolf Rohaczek.
Najlepszy strzelec „Pasów”
Leszek Laszkiewicz cieszy się
na mecz: – Mam nadzieję, że
wreszcie nasza hala wypełni się
kibicami. Zawodnik tego formatu jeszcze nie grał w Polsce.
Wolski urodził się w Zabrzu
w1986roku.Wwieku3latwyjechałzrodzicamidoNiemiec,potem do Kanady. Od 2005 roku
grał w Colorado Avalanche, potem w Phoenix Coyotes, New
York Rangers, Florida Panthers,
wlipcupodpisałkontraktzWashington Capitals. W NHL, łącznie z play-off, rozegrał 452 mecze, w których zdobył 272
punkty (103 gole i 169 asyst).

Wolski bardzo chciałby zagrać kiedyś w naszej drużynie
narodowej.–Dlatego,kiedyspacerowałem po sanockiej starówce, zatrzymałem się przed
posągiem Szwejka i chwyciłem
go za nos. Powiedziano mi, że
wtedyspełnisiękażdemarzenie.
Podoba mi się w Sanoku, dotąd
mieszkałemwmilionowychmetropoliach, ale tutaj jest sympatycznie. Jestem zachwycony

Bieszczadami. Po 10 latach byłemubabci,napaliłemjejwpiecu, w nagrodę dostałem pyszny
rosół,przepadamzanim–mówi
Wolski.
26-letni hokeista rozegrał
w naszej ekstraklasie dopiero
czterymecze,niezdobyłjeszcze
gola,miałjednąasystę.–Niektórzy oczekiwali, że od razu zacznie strzelać gole na zawołanie.
Ale przed przyjazdem do Polski

TrenerŁętocha
wpiątekspotka
sięzzarządem

SzefCitroena:Robert
Kubicawybrałrajdy

Andrzej Mizera

Tomasz Bochenek

W piątek ma dojść do spotkania
trenera piłkarzy Okocimskiego
BrzeskoKrzysztofaŁętochyzzarządem klubu. Wtedy powinna
wyjaśnić się przyszłość trenera.
Jegoewentualneodejściezklubu
pozostaje wciąż w sferze spekulacji. Mimosłabychwyników,zarząd nie chciał go zwalniać. Liczył, że sam poda się do
dymisji. Dzięki temu klub uniknąłbywypłatyodszkodowania.
Remis w ostatnim wyjazdowymspotkaniuzWartąPoznań
uspokoił trochę sytuację wokół
szkoleniowca. Wszystko wskazujenato,żedorozmówdojdzie
w piątek. Wtedy ma zebrać się
zarząd Okocimskiego. Obradował też przed trzema dniami.
–Skupiliśmysięnasprawachorganizacyjnych.Chcemyterazzaprosićszkoleniowca,żebydokonałanalizywynikówispokojnie
znimporozmawiać–informuje
CzesławKwaśniak,prezesklubu.
Przeciwko pozostaniu Łętochy
w Brzesku jest część kibiców.

–Robertodrzuciłświetnąofertę
z DTM, bo chce startować w rajdach – powiedział „L’Equipe”
YvesMatton,szefCitroenRacing.
Oceniając występ Kubicy w zakończonym spektakularnym
wypadkiem Rallye du Var,
stwierdził:–Całyczasjechałbardzo dobrze, gdyby nie błąd pilota, rajd wygrałby na pewno.
Sam Kubica udzielił „L’Equipe”długiegowywiadu,wktórym
nie wykluczył powrotu do Formuły1.Warunkiemtegojestuzyskanie większej sprawności
w prawej ręce; ograniczenia
w łokciu i nadgarstku na razie
uniemożliwiająmuprowadzenie
bolidówjednomiejscowych.
Otwartymtematemsąjednak
inne wyścigi. A w rywalizacji
na torze aut z dachem serią najbardziej prestiżową jest DTM,
czyli Deutsche Tourenwagen
Masters. Francuski serwis
auto123.com spekuluje, że propozycję Polakowi mogło złożyć
BMW, które w przyszłym sezo-

nie zamierza wystawić w DTM
dwa dodatkowe samochody.
Kubica powiedział „L’Equipe”, że decyzję w sprawie swej
sportowejprzyszłościpodejmie
„wnajbliższychdniach”.Żebliższe mu są wyścigi, ale opcję rajdową też bierze pod uwagę.
– Jeśli zdecyduję się na rajdy,
to musi się to wiązać z dwu-,
trzyletnim programem, który
pozwoliłbyminauczyćsięjazdy
na najwyższym poziomie – zastrzegł pochodzący z Krakowa kierowca. Yves Matton
stwierdził wręcz: – Robert ma
wielką motywację do tego, by
startowaćwrajdowychmistrzostwach świata.
Według nieoficjalnych, pojawiającychsięodkilkutygodniinformacji, planem dla Kubicy
na przyszły sezon mogą być regularne starty w mistrzostwach
Europy.Ichrangawzrośnie,bolikwidowana jest seria IRC. Szef
Citroena daje z kolei do zrozumienia,żeliczynadalsząwspółpracę z Polakiem – a to może
oznaczać starty w MŚ.

