EXPRESS BYDGOSKI

a

express.bydgoski.pl

a

55

PIĄTEK, 27 LISTOPADA 2015

Sport

Płka nożna - I liga Bydgoski zespół gra w sobotę o godz. 13.00 w Kluczborku. Jest okazja do rewanżu za niespodziewaną porażkę na Gdańskiej 2:3

Zawisza z MKS, czyli do czterech razy sztuka
Zespoły I ligi kończą rywalizację w tym roku.
Od dziś do niedzieli mecze 19. kolejki. Zawisza
gra w sobotę w Kluczborku, ale potem ma
jeszcze trzy spotkania.

ze Śląskiem (16 grudnia, środa),
zagrają w Bydgoszczy sparing
z Olimpią Grudziądz (11 grudnia, piątek, 12.00).

PARY 19. KOLEJKI I LIGI
Piątek: Arka Gdynia - Wisła Płock (godz. 20.30,
Polsat Sport).
Sobota: MKS Kluczbork - Zawisza Bydgoszcz
(13.00, sędziuje Mateusz Złotnicki z Lublina).
Dolcan Ząbki - Miedź Legnica (13.00).
Rozwój Katowice - Wigry Suwałki (13.00).
Chojniczanka - GKS Bełchatów (16.00).
Sandecja Nowy Sącz - Stomil Olsztyn (16.00).
Olimpia Grudziądz - Bytovia (17.00).
Niedziela: Zagłębie Sosnowiec - GKS Katowice
(godz. 12.45, Polsat Sport).
Pogoń Siedlce - Chrobry Głogów (15.00).

Marek Fabiszewski
Akcenty mocy, duża dawka taktyki oraz praca nad organizacją
gry - tymi sprawami zajmowali się piłkarze Zawiszy w tym tygodniu na treningach.
Wczoraj sztab szkoleniowy
analizował z zawodnikami grę
rywala. A dziś bydgoszczanie
po porannym rozruchu wyjadą
do Kluczborka. Mecz z MKS
w sobotę o godz. 13.00. Sędziuje Mateusz Złotnicki z Lublina.

MKS nie leży Zawiszy

W pierwszym meczu tych drużyn, w 2. kolejce sezonu 8 sierpnia, kibice na Gdańskiej przeżyli duży szok, gdy ich zespół
przegrał z beniaminkiem I ligi
2:3. Zawiszanie przegrywali
do przerwy już 0:2, po przerwie
szybko doprowadzili do remisu, ale ostatnie słowo należało
znowu do piłkarzy gości.
Bramki zdobyli wtedy: Kamil Drygas (52-karny) i Szymon
Lewicki (65) - Piotr Kasperkiewicz (34), Sebastian Deja
(36) i Marcin Nowacki (69).
Zespół MKS nie leży bydgoskiej drużynie. Obydwie ekipy
o ligowe punkty grały do tej po-
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Młodzieżowiec JAKUB ŁUKOWSKI w poprzednim meczu z Arką Gdynia wszedł w II połowie. To po faulu na nim był
rzut karny i to on w doliczonym czasie dośrodkowoywał z rzutu rożnego, po którym Kamil Drygas zdobył gola na 2:2

ry trzykrotnie i za każdym
razemwygrali rywale Zawiszy.
Poprzednie dwa spotkanie odbyły się w sezonie
2008/09 w II lidze (grupa zachodnia). Najpierw Zawisza
przegrał w Kluczborku 1:2 (Marcin Łukaszewski 9-karny - Waldemar Sobota 33 i 62), a potem
na własnym boisku 0:1 (Mariusz Stępień 90).
Pora na przełamanie, tym
bardziej, że Zawisza nie ma już
czasu i miejsca na tracenie kolejnych punktów. Jeśli chce
wiosną jeszcze marzyć o awansie, to ten mecz musi wygrać.

Kartki i kontuzje

Obydwa zespołu zagrają osłabieni. Zabraknie trzech zawodników pauzującym za cztery
żółte kartki. W Zawiszy jest to
stoper Łukasz Nawotczyński
(po karencji wraca Wasił
Panajotow), w MKS obrońca
Bartosz Brodziński i najlepszy
strzelec Michał Kojder (4 gole).
Ponadto w Zawiszy na dłuższy czas wypadł ostatnio z gry
stoper Tomasz Wełnicki, nie
grali także piłkarze z Czarnogóry: Blażo Igumanović i Marko Banović. W Kluczborku
teżniezły szpital. Kontuzjowa-

ni są Tomasz Swędrowski i Kamil Nitkiewicz, a z urazami walczą Łukasz Ganowicz i Maciej
Kowalczyk.

Liga, sparing, puchar

Oprócz sobotniego meczu
w Kluczborku zawiszan w tym
roku czekają jeszcze trzy inne
spotkania - ligowy, sparingowy
i pucharowy.
W przyszłą sobotę (5 grudnia, 16.00) zagrają na Gdańskiej
w zaległym meczu z Zagłębiem
Sosnowiec. A czekając na rewanżowe spotkanie 1/4 finału
Pucharu Polski we Wrocławiu

1. Wisła Płock
2. Arka Gdynia
3. Dolcan Ząbki
4. Zagłębie Sosnowiec
5. Stomil Olsztyn
6. Chrobry Głogów
7. GKS Katowice
8. GKS Bełchatów
9. Zawisza Bydgoszcz
10. Miedź Legnica
11. Chojniczanka
12. Bytovia
13. MKS Kluczbork
14. Sandecja Nowy Sącz
15. Pogoń Siedlce
16. Wigry Suwałki
17. Rozwój Katowice
18. Olimpia Grudziądz

18
18
18
17
18
18
18
18
17
18
18
18
18
18
18
18
18
18

37
33
30
30
28
28
27
27
25
23
23
23
21
21
20
18
17
13

28:16
30:21
34:18
30:23
20:22
23:16
24:18
19:18
30:26
23:24
22:30
26:27
20:32
25:27
18:29
19:19
17:29
14:27

NAJLEPSI STRZELCY I LIGI
10 - Goncerz (GKS Katowice),
9 - Janusz Surdykowski (Bytovia),
8 - Arkadiusz Aleksander (Sandecja Bowy Sącz),
Maciej Górski (Chrobry ), Mikołaj Lebedyński (Wisła Płock), Szymon Lewicki (Zawisza),
7 - Kamil Drygas (Zawisza), Adam Duda (Pogoń
Szczecin), Daniel Gołębiewski (Dolcan).

Przed meczem
w Kluczborku
Mówi trener
Maciej Bartoszek
a O przygotowaniach

i sportowej złości
- Przygotowania przebiegają bez
zakłóceń, według określonego
planu, skoncentrowaliśmy się
nad pewnymi elementami gry,
które należy poprawić. Będziemy walczyć o punkty do ostatniego meczu w tym roku. Zdajemy sobie sprawę jak ważny dla
nas jest ten mecz. W tym spotkaniu uważam, że zespół pokaże
złość sportową, chęć rewanżu.
Doskonale wszyscy wiemy, że
margines błędu wyczerpaliśmy,
w tym momencie myślimy tylko
o wygranych spotkaniach.
a O taktyce na mecz
i o grze rywala
- Analizowaliśmy grę przeciwnika, ale bardzo ważne jest to jak
my przystąpimy do tego spotkania. Dużo bramek, które traciliśmy, wynikały ze złych decyzji,
musimy wiekszą uwagę skupiać
na naszej grze i organizacji naszej
gry, konsekwencji taktycznej
i odpowiedzialności za to co się
dzieje na boisku.
Owszem musimy zespół odpowiednio przygotować do przeciwnika, ale to jest kolejna rzecz,
która w okresie przygotowań
do spotkania w Kluczborku, musi
być zrealizowana.

Na przełomie lipca i sierpnia
Iwona Podkościelna i Aleksandra Wnuczek-Tecław i rywalizowały na MŚ w Szwajcarii,
we wtorek zostały uhonorowane przez wicewojewdę
Elżbietę Rusielewicz.
Polska załoga, która najpierw
wywalczyła tytuł złoto mistrzostw świata w kolarstwie
paraolimpijskim w jeździe indywidualnej na czas, a dwa dni
później taki sam krążek w wyścigu ze startu wspólnego, to
Iwona Pokościelna (niedowi-
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dząca zawodniczka z Lublina)
i Aleksandra Wnuczek-Tecław
(przewodnik-pilot z Bydgoszczy). Pierwszy raz w historii MŚ
dublet złotych medali przypadł
temu samemu tandemowi.
W jeździe na czas mężczyzn
złoto także przypadło Polakom
(Michał Ładosz i Marcin Polak).
Dodajmy jeszcze, że Iwona
Pokościelna i Aleksandra Wnuczek-Tecław wywalczyły też 1.
miejsce w końcowej klasyfikacji Pucharu Świata.
- Dołożę wszelkich starań,
aby mistrzynie świata i zdo-

bywczynie Pucharu Świata mogły spokojnie przygotowywać
sie do paraolimpiady Rio de Janeiro 2016 - mówi Krzysztof
Badowski, na co dzień dyr. KSN
Łuczniczka Bydgoszcz, członek
zarządu Związku Kultury Fizycznej OLIMP, odpowiedzialny za triathlon i kolarstwo
paraolimpijskie. - Za swą ciężką pracę zasłużyły na to. Chciałbym podkreślić pełen profesjonalizm Aleksandry Wnuczek,
która sama pisze plany treningowe i dba o ich realizacje.¹
MAREK FABISZEWSKI
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W tandemie niedowidzącej cyklistce łatwiej będzie dojechać do igrzysk w Rio

Z lewej: przewodniczka-pilotka Aleksandra Wnuczek-Tecław i niedowidząca zawodniczka Iwona Podkościelna razem
z Krzysztofem Badowskim. Z prawej: zawodniczki oraz Georgina Myler (KSN) u wicewojewody Elżbiety Rusielewicz.

