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Sokół dalej
od drugiej ligi
W środę, w hali Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Żabnie
rozegrany został pierwszy półfinałowy mecz barażowy o awans
do drugiej ligi mężczyzn. Rywa-

lem wicemistrza wschodniej grupy trzeciej ligi, miejscowego UKS
Sokół, był w nim triumfator rozgrywek w grupie zachodniej,
OSKiR Podwawelski Kraków.
Spotkanie to zakończyło się wynikiem 10-3 dla drużyny z Krakowa. Wbrew temu, co sugerować
mógłby końcowy wynik, miało
ono jednak zacięty przebieg i w
sześciu pojedynkach sprawa zwy-

cięstwa rozstrzygała się w
piątych setach. Mecz rewanżowy
rozegrany zostanie w środę 28
kwietnia w Krakowie. Punkty dla
UKS Sokół Żabno zdobyli: Stanisław Dąbroś 1, Tomasz Konieczny 1 oraz debel Konieczny –
Tomasz Opioła 1
(STM)

→ WIĘCEJ INFORMACJI
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ŻUŻEL

Złoty Kask jednak
będzie
We wtorek Główna Komisja Sportu Żużlowego po raz kolejny zmieniła decyzję w sprawie rozegranie
zaległego turnieju finałowego
o Złoty Kask 2009. Kilka dni temu

turniej ten został definitywnie odwołany, jednak nowa decyzja jest
taka, że zawody te odbędą się 30
kwietnia na torze w Zielonej Górze. Barwy Unii Tarnów będą
w nich reprezentować Sebastian
Ułamek, Janusz Kołodziej i Piotr
Świderski.
(PIET)

→ WIĘCEJ INFORMACJI
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Zabrakło
dokładności
PIŁKA NOŻNA. OKS 1945 Olsztyn –

FOT. TOPOL

Bruk-Bet Nieciecza (1-0)

Pomocnik Unii Adrian Ślęzak (przy piłce) w drugiej połowie meczu z Dalinem był wyróżniającym się zawodnikiem w środku pola

Po meczu tarnowskiej Unii
powiało optymizmem
PIŁKA NOŻNA. Unia Tarnów – Dalin Myślenice (3-0)
Marcin Manelski, trener Unii:
- Forma jaką zespół zaprezentował w spotkaniu z Dalinem
niesamowicie podbudowała
nie tylko mnie, ale i zawodników. Po meczach kontrolnych,
jakie rozegraliśmy w nieplanowanej przerwie w rozgrywkach zespół niesamowicie się
scalił, co jest bardzo optymistycznym prognostykiem przed
dalszą częścią rozgrywek. Spory wpływ na dobrą postawę
miało kilka faktów, jakie wy-

darzyły się bezpośrednio przed
meczem. Najważniejszym z
nich było to, że zawodnicy po
raz pierwszy od dziewięciu
miesięcy otrzymali wypłatę,
ponadto od niepamiętnych czasów zagrali na równym, wywalcowanym i wykoszonym.
Zespół podbudowała także wiadomość jaką otrzymaliśmy na
godzinę przed rozpoczęciem
spotkania z WG MZPN, który
zdjął z trzech naszych zawodników Łukasza Lisaka, Roberta

Witka i Pawła Węgrzyna środek zapobiegawczy, jakim było
zawieszenie w prawach zawodnika. Zawodnicy ci nie zagrali jeszcze z Dalinem, gdyż
wrócili z Krakowa już w trakcie
trwania meczu. Jeśli chodzi o
postawę drużyny należy podkreślić, że sporo spokoju do
gry naszej defensywy wniósł
Tomasz Sobyra, przy którym
bardzo dobrze czuje się młody
Marcin Furmański. Bardzo
dobrze zagrała także linie po-

mocy, w której wyróżniającym
się zawodnikiem był Łukasz
Kazik oraz po przerwie Adrian
Ślęzak. Wreszcie skutecznie
zagrał Piotr Drozdowicz, który
zdobył dwie bramki, należy
także podkreślić coraz lepszą
postawę w ataku Adriana Krokera. Generalnie cały zespół
zasłużył na słowa pochwały
za ogromną ambicję i zaangażowanie.
(PIET)
tarnow@dziennik.krakow.pl

Bez sukcesów na wyjazdach
PIŁKA NOŻNA. Grała IV liga
MKS Trzebinia-Siersza –
Wolania Wola
Rzędzińska (4-1)
Roman Ciochoń, szkoleniowiec Wolanii: - Zagraliśmy
w osłabionym składzie, gdyż
ze względu na kontuzje nie
mogli wystąpić Mirek Kozioł,
Dominik Kaim oraz Dawid
Czarnik. Niestety, były to zbyt
duże osłabienia, abyśmy mogli
pokusić się o wywiezienie korzystnego wyniku z boiska wymagającego dość rywala. Największą przewagą gospodarzy
były warunki fizyczne. Pierwsze trzy bramki straciliśmy po
stałych fragmentach gry (dwie
pierwsze po rzutach rożnych,
trzecią po rzucie wolnym), przy
których mimo wysiłków nie
byliśmy w stanie poradzić sobie
z rosłymi napastnikami gos-

podarzy. Nie graliśmy najgorszego meczu, w polu spisywaliśmy się dość poprawnie i przeciwnicy z gry nie mogli nam
zrobić większej krzywdy. Stałe
fragmenty dobiły nas jednak
i przesądziły o naszej porażce.

Mogilany – Olimpia
Wojnicz (3-0)
Maciej Smagacz, trener Olimpii: - Wbrew wynikowi, było to
wyrównane
spotkanie.
Pierwszą bramkę straciliśmy
przypadkowo, gdy zawodnik
gospodarzy mimo asysty
trzech naszych piłkarzy zdołał
się obrócić i strzelić na bramkę, a piłka po rykoszecie przelobowała Kacpra Zapałę.
W pierwszej połowie mieliśmy
kilka okazji na doprowadzenie
do remisu, dobrych sytuacji

nie wykorzystali jednak Bartek Gleń, Mariusz Janicki czy
Jarek Ulas. Po zmianie stron
byliśmy lepsi, niestety po
błędzie Kacpra Zapały straciliśmy drugiego gola. Szkoda
tego meczu, bo z pewnością
mogliśmy wywieźć z Mogilan
przynajmniej jeden punkt.
Niestety, nasza kadra jest mocno przetrzebiona i mam bardzo
małe pole manewru, praktycznie mogę skład uzupełnić jedynie juniorami. Bardzo słabo
prowadził te zawody sędzia,
słabo spisali się także nasi pomocnicy. Na ten drugi fakt
z pewnością miała wpływ
długa przerwa w rozgrywkach.
Mimo tej porażki nie tracimy
nadziei. Wszystko jest jeszcze
do uratowania i przy dobrych
układach mamy szanse na
utrzymanie się.

Poprad Muszyna –
BKS Bochnia (3-0)
Marcin Leśniak, szkoleniowiec BKS: - Przegraliśmy
zasłużenie, choć wynik jest
moim zdaniem za wysoki.
W pierwszej połowie mieliśmy
nawet więcej z gry, wypracowaliśmy sobie kilka sytuacji
strzeleckich, niestety żadnej
z nich nie udało nam się zamienić na bramkę. Tymczasem
gospodarze przeprowadzili groźną akcję i po strzale z dalszej
odległości objęli prowadzenie.
W drugiej połowie odkryliśmy
się i zaczęliśmy grać bardziej
ofensywnie. Skończyło się to
tym, że „nadzialiśmy się” na
dwie kontry, po których piłkarze z Muszyny strzelili jeszcze
dwie bramki.
(STM)

Marcin Jałocha, trener BrukBetu: - Nadal nie potrafimy
przełamać się w rundzie wiosennej i w trzecim kolejnym
meczu tracimy jednego gola
i przegrywamy spotkanie.
W pierwszej połowie mieliśmy
dwie doskonałe sytuacje do
strzelenia goli, jednak ani
Adrian Fedoruk, ani Tomasz
Metz nie potrafili pokonać
bramkarza gospodarzy. Naszym największym grzechem
był brak dokładności w rozgrywaniu piłki w środkowej
strefie boiska. Popełnialiśmy
zbyt dużo strat, po których rywale wyprowadzali kontry
i niewiele się wysilając zagrażali naszej bramce. Nasi
zawodnicy, by skasować te akcje zupełnie niepotrzebnie musieli tracić wtedy siły i koło
się zamykało. Zespół z Olsztyna nie zaprezentował nic
szczególnego, starał się jedynie

przeszkadzać nam w grze
i taka taktyka przyniosła mu
trzy punkty. Inna sprawa, że
sędzia chyba zbyt pochopnie
podyktował rzut karny dla
gospodarzy, po którym straciliśmy gola. W dalszej części
meczu miały miejsce sytuacje,
w których z dużo większą pewnością można było się spodziewać, że sędzia przyzna
miejscowym rzut karny, jednak nie zrobił już tego. Należy
także wspomnieć, że Marcin
Szałęga zdobył, w mojej ocenie, prawidłową bramkę, sędzia dopatrzył się jednak spalonego i gola nam nie uznał.
Jedynym pocieszającym elementem w naszej grze była
znacznie lepsza dyspozycja fizyczna zawodników niż miało
to miejsce przed długą, nieplanowaną przerwą w rozgrywkach.
(PIET)

Przekroczyli
magiczną „40”
PIŁKA NOŻNA. Okocimski Brzesko –

Pelikan Łowicz (2-0)
Krzysztof Łętocha, trener Okocimskiego: - Bardzo się cieszę,
że wygraliśmy mecz z Pelikanem, moim największym marzeniem jest jednak to, by liga
wreszcie zaczęła się rozkręcać.
Na razie od początku rundy wiosennej zespół nie mógł złapać
właściwego rytmu gry, gdyż nie
miał kiedy tego uczynić, więcej
spotkań mieliśmy bowiem
przełożonych niż rozegranych.
Wierzę jednak, że w kilku najbliższych meczach, które rozpoczną prawdziwy piłkarski
maraton, wszystko się zmieni

i nasz zespół zacznie grać coraz
lepiej. Mecz z Pelikanem ustawiły dwie zdobyte przez nas
bramki oraz dobra skuteczność
jaką zaprezentowaliśmy pod
branką rywali. Gra prezentowana przez naszą drużynę na
pewno pozostawia jeszcze sporo
do życzenia, mamy bowiem okresy znakomitej gry, zdarzają się
nam jednak także dużo słabsze
momenty. Muszę jednak podkreślić i podziękować zawodnikom za ogromne zaangażowanie
i determinację jaką wykazali
(PIET)
się w trakcie meczu.

