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1. Półmaraton Bydgoski
zbliża się dużymi krokami

Czekając na
przebudzenie KKP

Do biegu zgłosiło się już blisko 1900 chętnych. Cały czas
trwają zapisy!
4strona 22

Bydgoskie piłkarki strzelają
mało goli i przegrywają
mecz za meczem4strona 23

Rekord Zawiszy w tyłach
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Piłka nożna. Do zdobycia w tym roku jeszcze 24 punkty. Ale muszą trafiać do siatki więcej niż tracą
Z KI M ZAG RA ZAWI SZA?

MAREK FABISZEWSKI

Rośnie gorączka sobotniego wieczoru. Stadion Narodowy w Warszawie będzie w tym momencie
najważniejszym piłkarskim miejscem na świecie. Naprawdę, nie
przesadzam. Nie dlatego, że na
boisko wybiegną polscy piłkarze
(może kiedyś będzie to powód,
tak jak w wypadku naszych siatkarzy), ale dlatego, że kibice (na
trybunach, albo w TV) obejrzą
w akcji drużynę mistrzów świata.
Co prawda reprezentacja Niemiec
jest teraz w przebudowie, kariery
zakończyło czterech, wchodzą do
zespołu nowi, młodzi, ale zawsze
jest to ekipa, która parę miesięcy temu w Brazylii zdobyła złoty
medal. A biało-czerwoni w sobotę staną przed szansą odniesienia pierwszego zwycięstwa nad
Niemcami. A dlaczego nie? Jak
gorączka, to gorączka...
m.fabiszewski@express.bydgoski.pl
WO KÓ Ł Z AW IS Z Y

Z pucharem do szkoły
Dziś po południu trzech zawodników I zespołu zawita z Pucharem Polski zdobytym w maju do
SP nr 37. Spotkanie poprowadzi
Straż Miejska. Zaplanowano dyskusję na temat sportu, zdrowego
trybu życia i dopingowania na
stadionie. Na koniec odbędzie się
symboliczny mecz dwóch drużyn
z SP 37, w których zagra po jednym zawodniku Zawiszy.
(Fa)

Studenci za złotówkę
20 października (poniedziałek)
o 18.00 Zawisza zagra z GKS Bełchatów. Klub z Gdańskiej z okazji
rozpoczęcia roku akademickiego
przygotował specjalną ofertę dla
studentów. Bilet za okazaniem
ważnej legitymacji będzie można
nabyć za złotówkę.
(Fa)

Komisja PZPN wzywa...
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Zawisza jest jednym z 10. klubów, wobec których Komisja ds.
Licencji Klubowych PZPN ma zastrzeżenia. „Komisja ds. Licencji
Klubowych PZPN postanowiła
wszcząć postępowanie wyjaśniające w związku z naruszeniem
Kryterium F.08 Podręcznika
Licencyjnego dla Klubów Ekstraklasy na sezon 2014/2015,
w związku z niedostarczeniem
zaktualizowanych prognoz inansowych” - brzmi komunikat.
W tej sprawie oprócz Zawiszy
pod lupą są też Piast, Śląsk, Lech,
GKS Bełchatów i Korona. Z kolei
zastrzeżenia wobec Górnika Zabrze, Ruchu, Wisły Kraków i Le(Fa)
chii są poważniejsze.

Runda jesienna
O ile w wypadku Zawiszy każdy mecz jest
teraz na wagę złota,
o tyle najbliższy, z GKS
Bełchatów, będzie
spotkaniem o spokój na
ostatnie tegoroczne tygodnie.
Największą bolaczką Zawiszy jest
gra obronna. Porażka 0:3 w Szczecinie sprawiła, że nasz zespół ma
już na koncie 31 straconych goli, co
daje niechlubne 2,81 gola na mecz.
„Przegląd Sportowy” pokusił się
o ciekawe zestawienie. Znalazły
się w nim kluby z najgorszą obroną
w ostatnich 10. sezonach po 11. kolejkach rozgrywek ekstraklasy. Niestety, zawiszanie są niekwestionowanymi liderami tego zestawienia.
W sezonie 2005/06 była to Wisła
Płock - 21 goli, w 2006/07 Górnik
Łęczna - 24, w 2007/08 Zagłębie
Sosnowiec - 26, w 2008/09 Polonia
Bytom - 17, w 2009/10 aż trzy zespoły: Zagłębie Lubin, Polonia Warszawa i Korona - po 20, w 2010/11
Cracovia - 22, w 2011/12 dwa
zespoły: Jagiellonia i ŁKS - po
20, w 2012/13 Podbeskidzie - 21,
w 2013/14 Widzew - 21, w sezonie
2014/15 Zawisza - 31 goli!
W trwających rozgrywkach piłkarze z Gdańskiej stracili po 11. kolejkach tyle goli, ile w poprzednim
po... 26 meczach.
Dlaczego Zawisza tak źle wygląda w tyłach? Po pierwsze kontuzjowany jest bramkarz Wojciech Kaczmarek, który do treningów wróci
dopiero w styczniu 2014 roku. Po
drugie: zawiódł pozyskany w jego
miejsce Grzegorz Sandomierski
(w trzech ostatnich meczach,
w tym pucharowym, bronił Andrzej
Witan). Po trzecie: słaba dyspozycja stoperów i bocznych obrońców,
ktokolwiek by nie zagrał.

412. kolejka, 20 października:
Zawisza - GKS Bełchatów (poniedziałek, 18.00)
413. kolejka, 26 paździenika:
Zawisza - Legia Warszawa (niedziela, 18.00)
414. kolejka, 2 listopada:
Cracovia - Zawisza (niedziela,
15.30)
415. kolejka, 9 listopada: Zawisza - Górnik Zabrze (niedziela,
15.30)

Runda rewanżowa

Bramkarze, stoperzy i boczni obrońcy Zawiszy (na zdjęciu o piłkę walczy Grek
Anestis Argyriou) nie mogą zaliczyć początku sezonu do udanego. Ale prawda
FOT:. DARIUSZ BLOCH
jest jeszcze inna - broni i atakuje cały zespół
Po trwającej właśnie przerwie reprezentacyjnej drużyny ekstraklasy
w tym roku rozegrają jeszcze 8 meczów. Cztery na zakończenie rundy
jesiennej i cztery z wiosny. Zawisza po cztery z nich zagra u siebie
i na wyjeździe. Jego rywalami będą
GKS Bełchatów, Legia, Cracovia,
Górnik Zabrze, Koroną, Jagiellonia,
Śląsk i Podbeskidzie.
Teoretycznie do zdobycia są jeszcze 24 punkty. Ile z nich padnie łupem bydgoszczan? Trudno spekulować, mając w pamięci tylko cztery
„oczka” w pierwszych 11. kolejkach
sezonu. Pierwsza szansa na poprawienie konta 20 października.

416. kolejka, 21-24 listopada:
Korona Kielce - Zawisza (termin
do ustalenia; w pierwszym
meczu 0:2)
417. kolejka, 28 listopada-1
grudnia: Jagiellonia Białystok Zawisza (3:1)
418. kolejka, 5-8 grudnia:
Zawisza - Śląsk Wrocław (1:2)
419. kolejka, 12-15 grudnia:
Podbeskidzie Bielsko-Biała (Fa)
Zawisza (2:1)

Reklama
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Zobaczyć mistrzów świata
i... wygrać
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Podziękowaliśmy sobie za bieg na Szwederowie
5. Bieg na Szwederowie przeszedł
już do historii. Po nim była okazja,
żeby podziękować sobie wspólnie za
kolejny udany projekt rekreacyjny dla
mieszkanców Bydgoszczy.
W siedzibie „Expressu Bydgoskiego” (sprawowaliśmy patronat prasowy nad imprezą) w spotkaniu udział
wzięli: dr Tomasz Wojciekiewicz (prezes Express Media SA), Jan Szopiński
(były wiceprezydent Bydgoszczy)
i Marek Leśniewski (były olimpijczyk
w kolarstwie) - obaj wystąpili w biegu jako przewodnicy niewidomych
zawodników oraz organizatorzy
imprezy: Georgina Myler, Krzysztof
Badowski (dyrektor biegu), Tomasz
Chmurzyński (były paraolimpijczyk
w maratonie) - obaj są pomysłodaw(Fa)
cami tego biegu.
FOT. GEORGINA MYLER

