8

W ŚRODĘ PUCHAROWE DERBY Z ŁKS SIEMENS

14 listopada 2009 r.

Szpital w drużynie
SYMPATYCY IV-ligowej drużyny Włókniarza Konstantynów byli zszokowani wysoką
porażką (0:5) na wyjeździe z rezerwowym zespołem Widzewa. Wprawdzie w szeregach
łodzian wystąpiło kilku piłkarzy z I-ligowej kadry klubowej, ale takiej klęski gości nikt
się nie spodziewał.
– Cóż, przystąpiliśmy do tego pojedynku w mocno osłabionym składzie, ponieważ
spora grupa naszych podstawowych zawodników zachorowała na grypę – tłumaczy

trener Witold Obarek. – Nadal
mamy szpital w drużynie.
W miniony czwartek na treningu było tylko dziewięciu
piłkarzy. Być może na dzisiejszy mecz, o godz.13.30, z WKS
Wieluń, który rozegrany zostanie na naszym boisku, uda
się nam zebrać jedenastu zawodników.
W aktualnej sytuacji gospodarze mogą mieć spore kłopoty ze zdobyciem kompletu
punktów. Do sukcesu potrzebny im będzie gorący doping
kibiców.
(M. ST.)

Bolesna porażka Orła
ORZEŁ PIĄTKOWISKO, spisujący się dotychczas bardzo dzielnie beniaminek klasy A, przegrał nieoczekiwanie w ostatniej
kolejce, i to na własnym boisku,
z przedostatnią w tabeli Wolą
Zaradzyńską aż 0:4.
– To była bardzo bolesna po-

rażka, którą głęboko przeżyłem
– mówi trener Orła Zbigniew Bonczał. – Wprawdzie w tym meczu
zabrakło naszego najlepszego
strzelca Włodzimierza Kity, który pauzował za żółte kartki, ale
nie powinniśmy byli tego spotkania przegrać.
(M. ST.)

Remis Iskry z liderem
W ostatnim spotkaniu rundy jesiennej piłkarskiej klasy
A Iskra Dobroń zremisowała
z liderem rozgrywek Victorią
Rąbień 2:2.
– To był bardzo dobry i ciekawy mecz – mówi prezes Janusz Szerffel. – Do przerwy prowadziliśmy 2:0, lecz w drugiej po-

łowie rywale zdołali uratować
punkt. Nie kończymy jeszcze
spotkań w tym sezonie. 29 listopada czeka nas mecz półfinałowy wojewódzkiego Pucharu
Polski. Na własnym boisku
o godz. 12 podejmować będziemy trzecioligowy MKS Kutno.
(HOF)

Nie składają broni
ZE ZMIENNYM szczęściem grali w tym tygodniu piłkarze GKS
Ksawerów. W minioną sobotę
przegrali z Sokołem Lutomiersk
1:2, a w środę w ostatnim spotkaniu rundy jesiennej klasy
A pokonali 2:1 Orła II Parzęczew.
– Cieszy ostatnie zwycięstwo,
bo polepszyło ono nastroje po
trzech porażkach – mówi Adam
Topolski. – Przegrane po wyrównanych pojedynkach z Luto-

mierskiem, Dłutowem i Rąbieniem sprawiły, że zajęliśmy na
półmetku piąte miejsce ze stratą dziesięciu punktów do lidera. Nie składamy jeszcze broni
i w rundzie rewanżowej mamy
zamiar odrobić straty.
O niezły wyczyn postarała się
druga nasza drużyna, która rozgromiła Eltę Łódź 17:3 i po jesieni zajmuje drugie miejsce
w grupie.
(HOF)

Anilana w Konstantynowie
W CZWARTEJ kolejce II ligi
czwarte z kolei zwycięstwo odnieśli piłkarze ręczni Włókniarza Konstantynów. Tym razem
podopieczni Pawła Kraski pokonali 33:31 (18:15) na wyjeździe Trojkę Ostrołęka.
Włókniarz: Oklejak, Biernat
– Bartłomiej Kosma 10, Rajchert 7, Knol 4, Sobór 4, Salamaga 3, Pietrasiak 2, Augustyniak
2, Szałkowski 1, Rutkowski 0,
Urbańczyk 0.
Konstantynowianie wspólnie z AZS Politechnika Warszawa przewodzą w tabeli. Dziś,

godz. 17.30 w małych derbach
podejmują drużynę AZS UŁ PŁ
Anilana. Łódzki zespół prowadzony przez trenera Adama Jędraszczyka w tym sezonie doznał tylko jednej porażki, a przed
tygodniem pokonał 39:25 (19:15)
Azoty II Puławy.
Po serii trzech przegranych
na drugie zwycięstwo liczą kibice Pabiksu Pabianice. Beniaminek ma na to duże szanse,
bo dziś (godz. 18) w hali gimnazjum w Ksawerowie zagra z najsłabszym zespołem rozgrywek
– UKS DELTA Radom. (BAP)

GRA NAJLEPSZY
Z NAJSŁABSZYM
Kiedy lider rozgrywek gra z ostatnią drużyną
wynik meczu jest łatwy do przewidzenia.
Do takiego pojedynku dojdzie dziś
w Siemiaszce, gdzie z miejscowymi
Domenami.pl zmierzy się niepokonany
w pierwszej lidze PA-CO-BANK Pabianice.
rzed tygodniem pabianiczanki w szóstym
meczu odniosły szóste
w tym sezonie zwycięstwo.
I znów jego rozmiary były
bardzo wysokie, bo gospodynie aż 86:41 pokonały rezerwy Wisły Kraków. – Mimo to
wygrywanie nam się nie znudziło – zapewnia Edyta Koryzna, asystentka trenera Miodraga Gajicia. – Wbrew pozorom te zwycięstwa wcale nie
przychodzą nam łatwo. Tylko my wiemy, ile kosztuje
nas to wysiłku. Mocno pracujemy nad obroną, dlatego rywalki mają tyle problemów
ze zdobywaniem punktów.
Ale my też jeszcze popełniamy sporo błędów, przede
wszystkim w ataku. Dlatego
nuda nam nie grozi, bo mamy nad czym pracować.
Koryzna nie ukrywa jed-
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nak, że pierwszą ligę traktują, jako przygotowanie do
gry w ekstraklasie. – Wszystkiego musimy nauczyć się
tutaj, bo w ekstraklasie nie będzie już na to czasu – mówi.
– Nieustannie pracujemy nad
mentalnością. Koszykówka
to musi być coś istotnego
w życiu naszych zawodniczek.
Tylko, jak zmobilizować
się na taki mecz, jak dziś?
Kiedy rywalem odnoszącego same zwycięstwa PA-CO-BANKU będzie drużyna, która poniosła same porażki.
– To proste. Więcej minut na
parkiecie dostaną młodsze
zawodniczki, które będą mogły pokazać swoje umiejętności. Będziemy mieli okazję przekonać się, jakie postępy zrobiły – tłumaczy Koryzna.

Z piłką Renata Piestrzyńska
W klubie nikt nie ukrywa,
że wszyscy czekają już na
środowy pojedynek drugiej
rundy Pucharu Polski.
O godz. 18 pabianiczanki podejmą ŁKS Siemens AGD.
■ PA-CO-BANK PABIANICE
– WISŁA II KRAKÓW 86:41

FOT. PAWEŁ ŁACHETA

(21:9, 25:11, 25:5, 15:16.
PA-CO-BANK: Żytomirska
16, Piestrzyńska 15, Głaszcz
14, Kowalska 9, K. Szymańska 8, J. Szymańska 7, Bogacka 5, Szałecka 4, Tondel 4,
Hałęza 4, Michałowska 0.
(BAP)

Wysoka wygrana Włókniarza

PTC nie zwalnia tempa

PO GOLACH Rafała Kłucjasza i Damiana Kosłowskiego (obaj strzelili po dwa) oraz Mateusza Jakubowskiego Włókniarz Pabianice pokonał 5:3 Start Łódż.
Wcześniej pabianiczanie przegrali 1:2 z liderującym w V lidze Włókniarzem Zgierz, choć do 86 min
(BAP)
remisował po bramce Bartosza Sendala.

PIŁKARZE PTC chcieliby zapewne jak najdłużej walczyć na
piątoligowych boiskach, mają
bowiem ostatnio znakomitą passę. W ostatnim spotkaniu pabianiczanie pokonali w Koluszkach tamtejszy KKS 2:1 (0:1).
Gospodarze długo prowadzili,
ale w 81 min z dystansu uderzył
Rafał Bargiel, doprowadzając do
wyrównania. W 86 min Piotr
Szynka trafił w słupek, a kilkadziesiąt sekund później wynik

Pierwszy triumf Burzy
DOPIERO w przedostatniej kolejce V ligi pierwsze
zwycięstwoudało się odnieść piłkarzom Burzy Pawlikowice. Beniaminek po dwóch golach Mateusza
(BAP)
Antoniaka pokonał 2:1 rezerwy Sokoła.

Piąte miejsce Piątki
WIELE rekordów życiowych przyczyniło się do
zdobycia przez drużynę
UKS „Piątka” piątego
miejsca w pływackich mistrzostwach województwa klas III w Tuszynie.
Punkty dla ekipy
z Konstantynowa zdobywała spora liczba zawodniczek i zawodników
m.in. Patrycja Romanow-

ska, Julia Sznej, Kamil Piotrowicz, Robert Cierpikowski, Mateusz Piątek,
Kuba Kraska, Patryk Różycki, Jan Majewski, Kuba
Marcula, Alicja Rosik, Julita Pawelec, Asia Bombrych, Aleksandra Derfla,
Piotr Kuśmierczyk, Mateusz Owczarek. Trenerką
młodych pływaków jest
Anna Pogocka.
(BAP)

ustalił głową Kacper Kosmala.
Wcześniej pabianiczanie pokonali na własnym boisku Burzę Pawlikowice 4:2 (0:1) po golach Mateusza Antoniaka (44),
Piotra Szynki (50, 80) oraz Dziąga (65).
Już dzisiaj PTC zmierzy się
na stadionie przy ul. Sempołowskiej z Orłem Parzęczew
(godz. 13). To ostatnie spotkanie w rundzie jesiennej.
(BART)

Zamiana wskazana
WYDAWAŁO się, że występując w IV lidze drużyna Pogoni
Łask Kolumna nie podniesie
się po porażce na własnym boisku z rezerwami UKS SMS
Łódź 0:2. Tymczasem podopieczni Mariusza Gałaja sprawili miłą niespodziankę pokonując w Moszczenicy Włókniarza 1:0, po bramce Rafała
Chorążego w 23 minucie.
Pogoń: Kulma – Bernaciak,
Trzepałkowski, Dobrowolski,

Chabasiński – Plisiecki, Cichosz (Kirwel), Dregier, Chorąży – Gorący, Sysio.
Dziś o godz. 14.30 czeka drużynę mecz na własnym boisku
z sąsiadem w tabeli – Mazovią Rawa Mazowiecka. Rywal
zajmuje 17. pozycję z dorobkiem 17 punktów.Pogoń jest
tuż za Mazovią, ma dwa punkty mniej. Jeśli wygra zamieni
się miejscami z Mazovią. Jest
zatem o co grać.
(PAS)

