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Sport

Na tarnowską Unię
nie było mocnych

Bruk-Bet, czyli znak
piłkarskiej jakości

b Znakomita
forma Duńczyka
Bjarne Pedersena
bDla „Jaskółek”
rewanż ma być
formalnością
Żużlowcy Unii Tarnów nie
zwalniają tempa. W pierwszej
rundzie play off po raz trzeci
w tym sezonie nie dali szans
„Rekinom” z Rybnika. Na ich
torze wygrali różnicą 17 punktów 54:37. To bardzo duży kapitał przed rewanżowym spotkaniem, które w najbliższą niedzielę
odbędzie
się
na tarnowskim torze.
Podbudowani wysoką wygraną w ostatnim meczu zasadniczej rundy z groźnym
zespołem Startu Gniezno gospodarze po cichu liczyli
na sprawienie niespodzianki.
Nic z tego jednak nie wyszło.
Inna rzecz, że ten trzeci bezpośredni pojedynek był dla
tarnowian najtrudniejszy.
Rybniczanie zdobyli 37 punktów (w pierwszym meczu
na własnym torze 31, w rewanżu w Tarnowie tylko 23).
Mecz na trudnym betonowym torze znakomicie rozpoczęli obaj Duńczycy. Patrick
Hougaard wygrał bieg juniorów
i poszedł za „ciosem”. W kolejnych wygrywał z Mariuszem
Węgrzykiem i dopiero trzecim
Sebastianem Ułamkiem oraz
z Pawłem Hlibem i Marcinem
Rempałą. „Pomylił się” dopiero
w
czwartym
starcie
przyjeżdzającnaostatniejpozycji za Ułamkiem. Jamrożym
i Flegerem. Dziesiąty punkt dorzucił przyjeżdżając na trzeciej
pozycji
za
Świderskim,
WęgrzykiemaprzedJamrożym.
Znakomicie na rybnickim
torze czuł się inny Duńczyk –
Bjarne Pedersen w świetnym
stylu rozpoczął i skończył. Wygrał wszystkie pięć wyścigów
i dzięki temu zanotował komplet .
Słabszy początek miał natomiast Sebastian Ułamek.
Popularny „Seba” rozpoczął
od przegranej z Hougaardem
i Węgrzykiem. W dwunastym
biegu musiał jeszcze uznać
wyższość będącego „czarnym
koniem” zawodów w ekipie
gospodarzy
Andrieja
Karpowa.
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Roman Kieroński

Bjarne Pedersen (na zdjęciu przed Jamrożym) nie znalazł w Rybniku pogromcy

Jeżdżący w poprzednim sezonie w barwach rybnickiego
klubu Piotr Świderski w pierwszym swoim starcie bezpardonowo zaatakował Pawła Hliba
i został z powtórki wykluczony.
Po raz drugi w tym sezonie
(pierwszy raz na torze

17
punktami wygrali tarnowscy
żużlowcy w niedzielnym
meczu z RKM

15
tyle punktów na rybnickim
torze zdobył Duńczyk
Bjarne Pedersen

w Daugavpils) nie wygrał żadnego biegu kapitan „Jaskółek”
Janusz Kołodziej. Jeździł jednak
równo, zdobył 10 punktów plus
bonus, a wręcz popisowo pojechał w parze z Bjarne
Pedersenem w ostatnim wyścigu. Nie radził sobie na torze
w Rybniku jedynie Szymon
Kiełbasa.

Gospodarze żałowali, że
w ich ekipie zabrakło Denisa
Gizatulina. Rosjanin nie uzyskał zgody macierzystej federacji. Z jego udziałem mecz byłby
jeszcze bardziej zacięty i wyrównany. Na czym z pewnością
zyskałoby widowisko. Miejscowi ostatnią szansę stracili
w dwunastym wyścigu.
Przy stanie 28:38 trener Adam
Pawliczek w roli „ dżokera” desygnował do walki Rafała
Flegera. Wygrał po raz drugi
Andriej Karpow przed Ułamkiem, a Fleger przywiózł dwa
punkty. Gospodarze wygrali
5:2, a mogli wygrać 7:2 i zmniejszyć straty do pięciu punktów.
Ostatnie biegi były już jednak
popisem tarnowian.Nic dziwnego, że po zakończeniu zawodów w ich obozie dominowały
bardzo dobre nastroje. Zadowolony po meczu był Janusz
Kołodziej.
– Tor był trudny, ale zrobiliśmy swoje. I to jest bardzo
ważne Mamy sporą zaliczkę
i tylko jakiś kataklizm mógłby
spowodować, że nie przejdziemy do kolejnej rundy
na pierwszym miejscu – mówił.

Chwalił swoich zawodników
i dziękował im za walkę trener
Unii Roman Jankowski.
– Wszyscy – z wyjątkiem
może mającego kłopoty z motocyklami Szymona Kiełbasy –
pojechali ambitnie. Niedościgniony był Bjarne Pedersen. Kolejny krok na drodze
do ekstraligi został zrobiony –
cieszył się „Jankes”.
Dzięki wysokiej wygranej
„Jaskółki” na dużym luzie podejdą do niedzielnego rewanżu.
W innych spotkaniach play
off PSŻ Milion Team Poznań
przegrał na własnym torze
43:47 z Marmą i stracił swego lidera Rafała Trojanowskiego.
Lokomotiv Daugavpils przegrał
w Gnieźnie ze Startem (14 pkt.
Ljunga, po 11 Słabonia i K. Jabłońskiego) 41:52.
Na własnym torze w łotewskiej twierdzy jest w stanie tę
różnicę odrobić. Inna rzecz, że
właśnie gnieźnianie na torze
w Daugavpils uzyskali niezły
rezultat. Przegrali 43:50.
O powtórzenie tego rezultatu
będzie im jednak bardzo
trudno.

Po znakomitym meczu BrukBet Nieciecza rozbił OKS 1945
Olsztyn 6:1. Podopieczni Marcina Jałochy zademonstrowali
przy tym futbol, który już kwalifikuje ich do czołowych ekip
w drugiej lidze.
O tym, że nie jest to pogląd
na wyrost, przekonany po niedzielnym spotkaniu był opiekun gości. – Po meczu w Suwałkach wiedziałem, że Bruk-Bet
jest groźny. W niedzielę pokazał grę, która charakteryzuje
zespół walczący o wyższe cele
– twierdzi Jerzy Budziłek.
Niedzielne spotkanie miało
kilku bohaterów. Jednym z nich
był Waldemar Dzierżanowski.
Piłkarz po przerwie spowodowanej kontuzją, ponownie zagrał na własnym stadionie. Zaprezentował się z jak najlepszej
strony – zdobył dwie bramki.
– Dla mnie to pierwsze trafienia dla drużyny w drugiej lidze. Bardzo się z nich cieszę.
Wystąpiłem w ataku, fajnie mi
się grało. Po kontuzji nie ma już
ani śladu. Dobrze się czuję –
twierdzi zawodnik.
Ze swojej postawy mógł być
też zadowolony Paweł Smółka.
Napastnik olsztynianom strzelił dwie bramki. Ma już cztery
gole w trzech meczach
i współprowadzi w klasyfikacji
strzelców.
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Andrzej Mizera

Jacek ma kontuzję

– Fajnie, że znowu strzeliłem. Otrzymałem dobre podania. Cały czas ćwiczymy pewne
schematy na treningach. Zaczyna to przynosić efekty –
mówi snajper.
W Bruk-Becie radość trochę
mąci fakt kontuzji Radosława
Jacka. – Mam podkręconą
i mocno spuchniętą kostkę.
Muszę poczekać, aż opuchlizna
zejdzie. W czwartek powinienem rozpocząć normalne treningi. Raczej nie zagram przeciwko Świtowi Nowy Dwór Mazowiecki – informuje defensor.

Łętocha ma duże
pretensje do obrony
Andrzej Mizera

Z czterobramkowym bagażem
wracali z Łowicza piłkarze
Okocimskiego Brzesko. O ich
wysokiej przegranej zadecydowały przede wszystkim błędy
w obronie.
„Piwosze” na ten pojedynek
wyjeżdżali z lekkim optymizmem. W trzech dotychczasowych pojedynkach z Pelikanem
dwukrotnie wygrywali, raz zremisowali, nie stracili bramki.
W niedzielę statystyki wywróciły się do góry nogami. Trener
„Piwoszy” Krzysztof Łętocha
nie miał wątpliwości, co o tym
zadecydowało.
– Jeżeli nie kryje się zawodnika, który zdobywa dwie
bramki, to rezultat nie może
być inny. W defensywie popełniliśmy
indywidualne,
trampkarskie błędy. A przeciwnicy bezlitośnie to potrafili wykorzystać. Mam o to duże pretensje – mówi szkoleniowiec.

Swojej słabszej postawy nie
ukrywali defensorzy Okocimskiego. – Straciliśmy trzy
bramki po stałych fragmentach
gry i naszych ewidentnych błędach w kryciu. Może gdybyśmy
kryli strefą, to wyglądałoby to
inaczej. A tak to w każdym meczu przytrafiają się nam kiksy
i tracimy przez to gole – twierdzi Damian Szymonik.
Po spotkaniu w Łowiczu
w ekipie „Piwoszy” dominował
duży smutek, ale też niedosyt.
W pierwszej połowie zespół zaprezentował się z przyzwoitej
strony. Może wynik byłby dla
niego korzystny, gdyby akcje
wykorzystali Łukasz Rupa, Tomasz Ogar czy Maciej Kisiel.
– Do straty pierwszej bramki,
mieliśmy kilka okazji. Układała
nam się gra w środku pola.
Po drugim golu też atakowaliśmy i znowu zostaliśmy skarceni. Na to spotkanie wyszliśmy za bardzo nastawieni ofensywnie – dodaje Łętocha.

