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Szkoda tego sezonu...

Siatkówka - PlusLiga. Medale nie dla nas. Bydgoszczanie powalczą już tylko o 5. miejsce

Lotos Trefl
Gdańsk pokonał
wczoraj u siebie
w drugim meczu
play-off Transfer
Bydgoszcz 3:1
i awansował do półfinału.
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W Bydgoszczy kluczowe
były zagrywki - 8-2 na korzyść Lotosu. Wczoraj sporo
było bloków, i w tym elemencie również przeważali
gracze z Gdańska.
Początek meczu należał
wprawdzie do Transferu
i trener gospodarzy szybko
zarządził przerwę, lecz potem miejscowi zdobyli kilka
punktów z rzędu i kontrolowali seta do końca. Drugi należał już do naszej drużyny.
Dobre bloki i skuteczne ataki
Jakuba Jarosza i Konstantina
Cupkovicia pozwoliły myśleć
o wygranej. Gdy w końcówce w ataku pomylił się gracz

Lotosu Murphy Troy, stało się
jasne, że Transfer tej partii
nie przegra. Odżyły nadzieje.
Niestety, w trzeciej odsłonie blok gospodarzy był nie
do przejścia. Do tego doszły
błędy własne zawodników
Transferu. Lotos wygrał
więc pewnie do 18.
W kolejnym secie nasz zespół podjął jeszcze walkę,
ale gdy atak Dawida Murka zatrzymał się na siatce
przewaga Lotosu urosła do
ośmiu punktów. I tego meczu nie dało się już wygrać.
Stan rywalizacji 2-0 dla
Lotosu Trela.C P

Lotos Trefl - Transfer
3:1 (25:22, 20:25,
25:18, 25:16)
Lotos: Troy 22, Schwarz
12, Grzyb 8, Falaschi (MVP
meczu) 5, Mika 17, Gawryszewski 11, Gacek (libero)
oraz Czunkiewicz 1.
Transfer: Waliński 3,
Jurkiewicz 3, Woicki 3, Cupković 18, Duff 14, Jarosz 15,
Nally (libero) oraz Nowakowski, Marshall 1, Murek
2, Gunia 3, Wolański.
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W 70 minucie drugi celny strzał i drugie ufffff! 1:0
nie jest wynikiem pewnym
w żadnym meczu, nawet jeśli
Barcelona czy Bayern grają
z ostatnim zespołem w tabeli
Primera Division, czy Bundesligi. A tym bardziej w Bydgoszczy, gdy grał ostatni zespół T-ME z bardzo fatalnym
bilansem i statystykami.
Dlatego gol Portugalczyka
Miki był tak bardzo cenny,
bo to oznaczało pewne trzy
punkty. Pierwsze od 20 października 2014 roku (2:1
z Bełchatowem).

„Umarł król, niech żyje
król!” - można by zawołać po
Piaście. Jeżeli w kolejnych
meczach Mica będzie grał

tak dobrze w środku pola,
to szybko zapomnimy, że
straciliśmy Michała Masłowskiego. A jeśli Bartłomiej
Pawłowski utrzyma taką dyspozycje na prawej pomocy
i ofensywny ciąg, to będzie
oznaczało, że mamy drugiego Igora Lewczuka. Na razie
na pół roku, ale dobre i to.
W
minionej
kolejce
wszystko byłoby fajnie, gdyby nie to, że wygrały Korona
(2:1 w Białymstoku) i Górnik Łęczna (1:0 w Szczecinie na koniec 22 rozdania).
No trudno, trzeba gra dalej
i szukać kolejnych okazji do
odrabiania strat.

Po zwycięskim meczu
z Piastem trener Rumak od

razu studził hurraoptymizm
dziennikarzy, wspominając
o dwóch kolejnych meczach w Krakowie z Wisłą i w Bydgoszczy z Lechem. „Przecież
przed nami dwa bardzo
trudne spotkania z czołówką
ligi, czyli Wisłą i Lechem. To
dwa klasowe zespoły jak na
nasze warunki”.
Tu warto dodać, że właśnie od meczu z „Białą
Gwiazdą” w Bydgoszczy 12
września zaczęła się trenerska przygoda Rumaka z Zawiszą. Niestety, wtedy zespół
z Gdańskiej grał jeszcze
„radosny” futbol, a worek
z golami w bramce Zawiszy
(na przemian Grzegorz Sandomierski i Andrzej Witan)
był na porządku dziennym.

Zawisza przegrał wtedy 2:4
(choć prowadził 2:1). Jeszcze gorzej było w Poznaniu
20 września, gdzie „Kolejorz” odprawił z kwitkiem
swojego byłego szkoleniowca, gromiąc Zawiszę 6:2.

Na te mecze możemy już
spojrzeć raczej jak na wydarzenia z prehistorii. Trudno
bowiem sobie wyobrazić,
żeby nasze „tyły”, które
w tym roku mają na koncie
zero, pozwoliły wjeżdżać
rywalom w pole karne, czy
bramkowe, jak w przysłowiowe masło. Już nie. A przecież
zmieniła się też gra ofensywna. Drużyna pod wodzą Rumaka pokazała nową jakość.
I prędkość.CP
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Niedowidzący
w Jakuszycach
Bydgoscy sportowcy wystartowali w 1. MP Niewidomych i Słabowidzących
w biegach narciarskich na
10 i 15 km, które odbyły
się 20 i 27 lutego. Obie imprezy odbyły się w ramach
39. Narciarskiego Biegu
Piastów na Polanie Jakuszyckiej. Przygotowania
rozpoczęły się w listopadzie pod okiem trenera
Tomasza Chmurzyńskiego. Do zawodów przygotowywało się pięciu bydgoszczan. Już na miejscu
mogli potrenować na śniegu, ale w ostatniej chwili
troje z nich z rywalizacji
wyeliminowała grypa.
Wyniki, na 10 km: 3.
Krzysztof Badowski, 6.
Wojciech Debner; na 15
km: 7. Badowski, 12. Debner. Przewodnikiem był
Jakub Chmurzński.
(Fa)

W kilku momentach z dobrej strony pokazał się wczoraj zawodnik Transferu Bydgoszcz Justin Duff (nr 5)
FOT: AP

Z wizytą na Gdańskiej. Optymistycznie: Mica - nowy Masłowski, Pawłowski - nowy Lewczuk?
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Ramię w ramię
z generałem Polko

Zawisza zmienia jakość i prędkość
59 minucie sobotniego
meczu
z Piastem można
było usłyszeć na stadionie
Zawiszy przy ul. Gdańskiej
(wśród kibiców, przy ławce rezerwowych, gdzie stał
trener Mariusz Rumak, na
trybunie honorowej, gdzie
siedział m.in. właściciel drużyny Radosław Osuch), jak
z wielkim hukiem spadły kamienie z bydgoskich serc.
Sprawił to Rumun Cornel
Predescu, strzelając pierwszego gola dla Zawiszy
w tym roku, pierwszego w lidze po 305 minutach niemocy. Ostatnim przed nim był
Alvarinho w Bielsku-Białej,
gdzie Zawisza od 24 minuty
prowadził 1:0).
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Na zdjęciu, od lewej: Mariusz Gołąbek (mistrz Polski), gen. Roman Polko
i Krzysztof Badowski.
- Pięknie walczyliśmy na
trasie 10 i 15 kilometrów
klasykiem! - wspomina
uczestnik i brązowy medalista MP, a jednocześnie
dyrektor KSN „Łuczniczka” Krzysztof Badowski.
- Niektórzy niezbyt dobrze posmarowali narty,
inni łamali kijki, inni kilka
razy leżeli, a niektórzy dosłownie zostawili krew na
śniegu. Ale wszyscy starali
się dotrzeć do mety. Udało nam się wypromować
kolejną dyscyplinę, którą
mogą uprawiać osoby niewidome i słabowidzące.
W biegu na 15 kilometrów
doszedł mnie na trasie generał Roman Polko, wielki
pasjonat biegania. Wspierał mnie do samego końca. W takiej asyście fajnie
kończy się bieg.CP
(Fa)
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