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wygrać
za wszelką
cenę
Za sprawą sensacyjnej porażki Lecha z Podbeskidziem
Bielsko-Biała w Poznaniu
Legia na dwie kolejki przed
zakończeniem sezonu po raz
dziewiąty w historii cieszyła
się ze zdobycia mistrzowskiej korony.
Nie ma mowy o rozprężeniu
W ubiegłym sezonie, w przedostatniej kolejce ligowej, legioniści przegrali 0:1 na wyjeździe
z Lechią Gdańsk i stracili szansę na zdobycie mistrzowskiego
tytułu. Ostatecznie złote medale zawiesili na szyjach piłkarze
wrocławskiego Śląska, którzy
w ostatniej kolejce w „meczu
przyjaźni” pokonali w Krakowie Wisłę, a Legię w tabeli
wyprzedzili jeszcze „Niebiescy”. Dlatego szkoleniowiec
Legii, przed niedawnym
szczytem T-Mobile Ekstraklasy, na cztery kolejki

felieton
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na rozgrzewkę: Wojciech Kuczok

kurenta, a już tylko ktoś naprawdę mało życzliwy Lechowi
mógł przewidzieć sensacyjną
porażkę „Kolejorza” z Podbeskidziem Bielsko-Biała. Tymczasem lechici totalnie pokpili
sprawę na własnym boisku,
gdzie wręcz zostali upokorzeni

przed
końcem
rozgrywek na
Łazienk o w skiej
w y znał

szczerze,
że
pokonanie
„Kolejorza” i nie
zdobycie
mistrzostwa
kraju
skutkować powinno kilkuletnim „wyrokiem”. - Za przegraną w
ubiegłym
roku
należy się

z klubu

nam „wyrok w zawiasach” – mówił pół żartem,
pół serio Jan Urban. - Jeśli
teraz wygramy z Lechem, a
nie zdobędziemy mistrzostwa
Polski, to od razu czeka nas
„odsiadka”, i to na parę lat! –
stwierdził już całkiem serio Jan
Urban, zaś jego podopieczni w
następnej kolejce zremisowali
ze słabym wiosną Widzewem.
Feta po ostatnim meczu
Ta zaskakująca strata punktów w Łodzi sprawiła, że
niewielu wierzyło, iż Lech
nie wykorzysta potknięcia stołecznego kon-
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Szyndrowski: Pokonać mistrza

przez „Górali” spod Klimczoka
i na Bułgarskiej ziścił się dla
Legii najlepszy z najlepszych
możliwych scenariuszy. Legioniści w minioną sobotę po raz
dziewiąty w historii cieszyli się
ze zdobycia mistrzowskiej korony.
Kamień z serca
- Kamień spadł mi z serca. Jestem bardzo usatysfakcjono-

zapowiedź
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rywal: Zawalczyć i zapunktować

wany, ponieważ pierwszy raz
zdobyłem tytuł mistrzowski
jako trener – mówił portalowi
Legia.com szczęśliwy trener
Jan Urban, czwarty szkoleniowiec, który poprowadził Legię
do dubletu. Przed nim taki
sukces osiągali: Janos Steiner,
Ryszard
Koncewicz
i Paweł Janas. Wiedziałem, co
chcę osiągnąć.
Przychodząc
ponownie do Legii,
nawiązałem do galerii zdjęć trenerów, która wisiała na starym
stadionie, a w której znajdowali
się szkoleniowcy mistrzowskich
zespołów. Na szczęście w nowym muzeum jest dużo miejsca na takie fotografie – dodał z
uśmiechem trener Urban.
Bez rewolucji
Teraz jego podopieczni spotkają się na Cichej z broniącymi się
przed spadkiem wicemistrzami Polski. I nie zamierzają tego
meczu odpuszczać. - Nie ma
mowy o żadnym rozprężeniu
w dwóch ostatnich kolejkach.
kontynuacja, strona 2
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SZYBKA PIŁKA

wygrać za wszelką cenę

Jacek Zieliński
trener Ruchu Chorzów

kontynuacja ze strony 1

Nie przestraszymy
się Legii

Legia z kolei zagra na luzie,
gdyż tytuł sobie zapewniła…
JZ:- Może zatem wprowadzić do gry zawodników,
którzy wcześniej grali rzadziej. Oni będą chcieli się
zaprezentować z jak najlepszej strony. Zresztą od Legii wymaga się zwycięstwa
w każdym meczu. Poza tym
to mistrz, więc nie odbierajmy mu tego, co szlacheckie.
Ruch tracił ostatnio wiele
bramek. Wisła strzeliła
tylko jedną. Jest postęp
w grze defensywnej?
JZ:- Ogólnie gra całego
zespołu wyglądała lepiej.
Również formacji obronnej. Wierzę, że podobnie
będzie w meczu z Legią, bo
ostatnio Ruch z zespołem
z Warszawy wypadał pozytywnie.
Stoczyliście zacięty bój
w półfinale Pucharu
Polski…
JZ:- Wtedy najważniejszy
był awans do finału. Celu nie
osiągnęliśmy, ale rozegraliśmy dobre mecze. Zapewniam, że Legii się nie przestraszymy. Wierzę, że kibice
nam pomogą i wygramy.

Między słupkami ponownie wystąpi Michal Peskovic?
JZ:- Dokonaliśmy zmiany bramkarza, gdyż Krzysztof
Kamiński w czterech meczach stracił 11 bramek i chcieliśmy mu dać odpocząć. To dobry, młody zawodnik. Michal wskoczył do bramki nie tylko z uwagi na doświadczenie. Cieszę się, że mam dwóch takich zawodników
na tej pozycji.
P
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Równać do Piecha
Jakby jednak na wszystko nie patrzeć,
to faworytem czwartkowej konfrontacji jest Legia, która wygrała trzy
ostatnie spotkania z Ruchem, w dodatku wszystkie trzy do zera. Bilans
ogólny również jest korzystny dla
stołecznej ekipy. Legioniści mierzyli
się bowiem z „Niebieskimi” już 139
razy, wygrywając 56 meczów i remisując 40 spotkań. Bramki naturalnie
w takim przypadku są również mocno korzystne dla gości z Łazienkowskiej 234:175. Po raz ostatni Ruch

Nasi zawodnicy muszą pokazać
charakter i mentalność sportowców, którzy w każdych okolicznościach walczą o zwycięstwo
zapowiada dyrektor sportowy
Legii, Jacek Mazurek. - Być może
szansę gry dostanie kilku graczy,
którzy w tym sezonie występowali
rzadziej, ale rewolucji w składzie
nie będzie. Roszady w drużynie
na mecze Pucharu Polski pozwoliły trenerowi Urbanowi w wykrystalizowaniu składu na końcówkę
sezonu.

Polscy zawodnicy lepiej grają z „nożem na gardle” czy
w momencie, gdy mają psychiczny komfort?
JZ:- Różnie z tym bywa. My nie mamy w obecnej sytuacji wyboru. Zagramy na tak zwanej „sprężarce”. Chcemy
w końcu zaprezentować się tak, jak tego oczekują kibice.

Ogólnie
gra całego
zespołu
wyglądała
lepiej.
Również
formacji
obronnej.
Wierzę, że
podobnie
będzie w
meczu z
Legią, bo
ostatnio Ruch
z zespołem
z Warszawy
wypadał
pozytywnie.

Ruch Chorzów vs Legia Warszawa
czwartek, 30 maja 2013, 18.00

Wieści z klubu

felieton na rozgrzewkę
Wojciech Kuczok
Pisarz, scenarzysta, laureat Paszportu Polityki

Brawa dla mistrza
co oglądać, choć w niezrozumiały sposób daliśmy sobie
odebrać zwycięstwo, o tyle
mecz w Krakowie był chaotyczną młócką w środku
pola. Maciej Jankowski patałaszył niewybaczalnie, na
szczęście Wisła szła o lepsze
z Chorzowianami w kopaniu po autach – skończyło
się sprawiedliwym remisem
dwóch kiepskich ekip. Jedynym bohaterem tej wiosny
spośród graczy z pola jest
w Ruchu Filip Starzyński.
Figo porusza się po boisku
z gracją, a jego podania
i asysty są już naprawdę
wysokiej klasy. Rodzi
się rozgrywający, jakiego
dawno przy Cichej nie
mieliśmy, prawdziwy lider
linii pomocy, co ważne:
grający konstruktywnie,
do przodu, inteligentnie. Tego zawodnika nie
wolno stracić za żadną cenę.
Wszyscy chcielibyśmy już
mieć ten sezon za sobą,

Wszystkim kibicom Ruchu
kręci się po głowie ta myśl
haniebna: jak dobrze, że
Legia już zdobyła to swoje
mistrzostwo, może dzięki
temu nam odpuszczą, albo
będą zmęczeni biesiadowaniem, albo może po prostu
Urban wystawi młodą kadrę
dublerów. Bo gdyby Warszawianie mieli na Cichej walczyć do upadłego o punkty
potrzebne do zdobycia
tytułu, szanse Niebieskich
należałoby określić jako minimalne. Legia jest silniejsza,
na szczęście w dzisiejszym
spotkaniu na pewno będzie
gorzej zmotywowana. Ruch
kończy sezon w kiepskim
stylu, nasza drużyna napytała sobie biedy serią spotkań
bez zwycięstwa i teraz musi
drżeć do końca o ligowy
byt. Widziałem ostatnie
dwa wyjazdowe mecze
Chorzowian na żywo – o ile
podczas szalonego meczu
w Gdańsku naprawdę było
r

t

n
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wszak rok temu na godzinę
przed końcem sezonu
Ruch przymierzał piętnastą
koronę, a teraz do ostatniej
kolejki będziemy nerwowo
spozierać w stronę strefy
spadkowej. Jest jednakowoż
mecz z Legią świętem – oto
bowiem nowy Mistrz Polski
przyjeżdża, by zagrać z nami
mecz. Piłkarze uhonorują
ekipę z Łazienkowskiej
tworząc szpaler na boisku,
a mnie się marzy obiektywna postawa trybun i oklaski
dla ekipy Jana Urbana.
Tym razem Warszawianie
zdobyli tytuł bezdyskusyjnie
i uczciwie. Jeśli oczekujemy
od naszych piłkarzy, by dali
z siebie wszystko, niech
nasi kibice także zrobią coś
niezwykłego. Wznieśmy się
ponad własne uprzedzenia,
by powitać rywali owacją;
tym razem na to zasłużyli.
Nie gwiżdżmy na mistrzów;
niech nasi piłkarze się
z nimi rozprawią na boisku.
r

ograł Legię i było to na jej stadionie
w sezonie 2010/2011. Mecz ten ten
był benefisem Arkadiusza Piecha,
który strzelił trzy bramki, a Ruch wyciągnął wynik ze stanu 0:2. W tymże
sezonie chorzowianie pokonali także u siebie Legię, więc podopieczni
Jacka Zielińskiego nie mieliby nic
przeciwko, by w czwartek „Niebiescy” nawiązali wynikiem do tamtego
spotkania, a identyczne zwycięstwo
w najskromniejszych rozmiarach
przyjęte zostanie na Cichej zapewne
z bezgraniczną radością...

z

Marcin Malinowski
rozegrał 400 meczów
w ekstraklasie!
Jubileusz „Maliny” przypadł na
mecz z Wisłą rozegrany w Krakowie 24 maja.
Jak Marcin Malinowski wspomina poprzednie jubileuszowe
mecze? - One jakoś tak bardzo nie utkwiły mi w pamięci.
Owszem, były gratulacje, jakaś
pamiątkowa statuetka została
mi wręczona i rozgrywało się
kolejny mecz. Natomiast przyznam szczerze, że myślałem, że
zakończę przygodę z najwyższą
klasą rozgrywkową w okolicach
300 meczów - mówi szczerze
„Malina”.
Po spadku z ekstraklasy Odry
propozycja Ruchu była dla niego bardzo pozytywnym zaskoczeniem. Szybko się okazało, że
klub wie, co robi. Malinowski
był ważnym punktem zespołu w
ostatnich latach.
- Jestem wdzięczny działaczom
Ruchu, że dali mi szansę dobrnąć do 400 meczów w lidze, w
dodatku w tym wieku - uśmiecha się piłkarz, który w tym roku
skończy 38 lat.
Marcin Malinowski plasuje się
na piątym miejscu w „Klubie
400”, a więc w gronie Przed za-

wodnikiem Ruchu znajdują się
tylko: 453 - Marek Chojnacki,
427 - Dariusz Gęsior (były zawodnik Ruchu), 417 - Janusz
Jojko (były zawodnik Ruchu),
412 - Łukasz Surma (były zawodnik Ruchu).
Filip Starzyński
nominowany do
tytułu „Odkrycia
sezonu”!
Miło nam poinformować, że dobra gra naszego zawodnika została doceniona. Filip Starzyński
znalazł się w gronie pięciu piłkarzy uznanych za największe
odkrycia bieżącego sezonu.
Filip zadebiutował w ekstraklasie już rok temu, ale od obecnych
rozgrywek jest podstawowym
piłkarzem Ruchu. Regularnie
wychodzi w pierwszym składzie.
Zdobył tej wiosny cztery gole.
Zanotował również kilka asyst.
Niektóre z nich były przedniej
urody. Starzyński jest chwalony
przez wielu ekspertów. - Jest cały
czas „pod grą”, nieustannie w ruchu. Jest wszędzie! Atakuje, a po
chwili pierwszy podbiega do
obrońcy, który nie wie, co zrobić
z piłką - chwali zawodnika Mirosław Jaworski, były zawodnik
Ruchu Chorzów.
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Ruch Chorzów vs Legia Warszawa
czwartek, 30 maja 2013, 18.00

Musimy pokonać mistrza!
Nie patrzymy na to, co zrobi Legia, bo tak naprawdę, to my musimy w czwartek zagrać na 100 procent swoich możliwości. Musimy zagrać
konsekwentnie i bardzo mądrze, jeśli chcemy coś ugrać z legionistami.
z niedosytem, bo były okazje
ku temu, by wygrać z „Białą
gwiazdą”?
MS:- Rzeczywiście mogliśmy
pokonać Wisłę, ale teraz nie ma
to żadnego znaczenia, bo ten
mecz jest już poza nami. Muszę
jednak przyznać, że to spotkanie
z wiślakami pozytywnie nas pobudziło. Moim zdaniem zagraliśmy w Krakowie dobre i bardzo
zaangażowane spotkanie. Ono
dodało nam otuchy, wlało w nas
sporo pozytywnej energii.

Z Legią zawsze wszystkim
polskim drużynom dobrze się
gra, bo jest to zespół, który chce
grać w piłkę i w nią gra, a nie
skupia się tylko i wyłącznie na
murowaniu własnej bramki.
Z takim przeciwnikiem mierzenie się na boisku jest prawdziwą
przyjemnością. Z tego powodu,
a nie tylko ze względu na naszą
sytuację w tabeli, przed starciem
z mistrzami Polski nie trzeba
w Ruchu nikogo dodatkowo
mobilizować – taką laurkę nowokreowanym mistrzom Polski
i najbliższemu rywalowi w lidze,
wystawił obrońca Ruchu, Marek
Szyndrowski. A dla „Niebieskich” czwartkowy pojedynek
z podopiecznymi Jana Urbana
jest w swej istocie prawdziwym
pojedynkiem o życie. Ewentualna wygrana i trzy punkty praktycznie w stu procentach będą
oznaczały utrzymanie się chorzowian w ekstraklasie i występy
w elicie klubowej piłki w przyszłym sezonie. - Nie mamy wyboru – musimy wygrać z Legią
w Chorzowie, jeśli nie chcemy
oglądać się na innych – twierdzi
popularny „Skuter”.

Na szczęście wszystko nadal
znajduje się w waszych nogach
i głowach?
Marek Szyndrowski:- I mam
nadzieję, że tak będzie do samego końca. Jeśli w ostatnich

dwóch meczach zdobędziemy
trzy punkty, to utrzymamy się
w lidze.
Remis w poprzedniej kolejce
z Wisłą w Krakowie odebraliście

Graliście w minionej kolejce
jako pierwsi, więc nie mogliście
wiedzieć, że to „oczko” w Krakowie nie poprawi waszej sytuacji
w tabeli, a wręcz odwrotnie, bo
przecież Pogoń i Podbeskidzie
wygrały swoje mecze.
MS:- Liczyliśmy, że ten punkt
jednak nam coś da. No cóż, stało
się inaczej. Jedynie Bełchatów
osiągnął w tej kolejce tyle samo,
ile my, czyli „nie zawiódł” nas.
Myślałem, że Górnik odbierze
jakieś punkty Pogoni w Szczecinie i nie ukrywam, że byłem
też pewien, że walczący jeszcze
wtedy o tytuł mistrzowski „Kolejorz” poradzi sobie z Podbeski-

Z drugiej strony – nie wiadomo
jak będzie. No bo jeśli trener Jan
Urban postawi na dublerów lub
na młodzież, to oni na pewno
będą podwójnie gryźć trawę, by
pokazać się z jak najlepszej strony swemu trenerowi. Dlatego nie
patrzymy na to, co zrobi Legia,
bo tak naprawdę, to my musimy
zagrać na 100 procent swoich
możliwości. Musimy zagrać konsekwentnie i bardzo mądrze, jeśli
chcemy z Legią coś ugrać.

Przed meczem z
Legią nie trzeba
w Ruchu nikogo
mobilizować
dziem. Widać jednak, że z Lecha
zeszło powietrze po porażce na
Łazienkowskiej z Legią. Lechici grając z „Góralami” chyba już
nie wierzyli w skuteczny pościg
i możliwość dogonienia Legii.
Legia zagra w Chorzowie na
totalnym luzie, mając już tytuł
mistrzowski w kieszeni. To dla
was lepsza sytuacja niż gdyby
Legia pojawiła się na Cichej
jeszcze niepewna swego?
MS:- Z jednej strony to chyba
korzystna dla nas sytuacja, bo legioniści już nie będą musieli walczyć do upadłego w Chorzowie.

Widzew remisując z Legią pokazał, że nie taki straszny wilk jak
go malują...
MS:-Widzew był i jest nadal zamieszany w walkę o utrzymanie
i chyba dla nas w ogóle dobrze
jest, że kilka zespołów jest jeszcze zagrożonych spadkiem. Jak
jednak mówiłem - nie możemy oglądać się na innych. Sami
musimy sobie pomóc. Mieliśmy
już wiosną kilka okazji – jak
chociażby mecz w Gdańsku
z Lechią – w których mogliśmy załatwić kwestię utrzymania się w lidze. Nie zrobiliśmy
tego, więc teraz obojętnie z kim
byśmy się nie mierzyli, musimy
zdobyć trzy punkty.

mecze drużyn młodzieżowych: Juniorzy nie zwalniają!
Nasze drużyny ze Śląskiej Ligi
Juniorów Starszych i Młodszych
wygrały wszystkie swoje spotkania! „Starszacy” pokonali między
innymi Górnik Zabrze. „Młodsi” w derbach miasta pokonali
Wyzwolenie. Drużyna z Młodej
Ekstraklasy strzela wiele goli, ale
problem w tym, że równie sporo
ich traci.
Młoda Ekstraklasa
19.05, Pogoń Szczecin – Ruch Chorzów
5-0 (3-0)
1-0 - Pietruszka, 18 min (wolny)
2-0 - Rudol, 23 min
3-0 - Murawski, 37 min
4-0 - Kolendowicz, 61 min
5-0 - Gutowski, 83 min
Ruch: Kosiorek – Bobryk, Narmania (46. Węgrzyn), J. Wleciałowski,
A. Wleciałowski – Lewiński, Mo-

lek (71. Patryk Cheba), Ułasowicz
– Stanisławski (46. Stefański),
Chwastek, Kwiatkowski. Trener
Karol Michalski.
22.05, Ruch Chorzów - Lechia Gdańsk
2-1 (1-1)
0-1 – Czychow0ski, 16 min
1-1 - Chwastek, 17 min
2-1 - Stefański, 90+1 min
Ruch: Kosiorek- Bobryk (46.
Węgrzyn), Komor, J. Wleciałowski (46. A. Wleciałowski), Siebert
– Szymański, Lewiński, Ułasowicz, Chwastek (73. Stefański)
– Kwiatkowski (46. Gąkiewicz),
Kuświk (46. Narmania). Trener
Karol Michalski.
25.05, Ruch Chorzów - Wisła Kraków
1-2 (0-0)
1-0 – Węgrzyn, 58 min
1-1 – Moskal, 72 min

1-2 – Kościelniak, 80 min
Ruch: Kosiorek – Chwastek (83.
Stefański), Narmania, Bobryk,
A. Wleciałowski – Węgrzyn, Lewiński, J. Wleciałowski, Stanisławski (76. P. Cheba) – Ułasowicz, Kwiatkowski. Trener Karol
Michalski.
Śląska Liga Juniorów
Starszych
16.05, Stadion Śląski - Ruch Chorzów
1-4 (0-1)
0-1 - Żukowski, 16 min
0-2 - Włodyka, 47 min
1-2 - gol dla Stadionu Śl. 60 min
1-3 - Korczyński, 70 min
1-4 - Komor, 89 min
Ruch: Lech - Droszczak, Helik,
Szal, Rytczak (87. Siebert) - Żukowski, Urbańczyk (90. A. Wleciałowski), Lipski, Włodyka (88.

Komor) - Korczyński (77. Szymański), Otręba (85. Mularczyk). Trener Ireneusz Psykała.
19.05, Ruch - Podbeskidzie B-B
3-1 (1-0)
1-0 - Włodyka, 30 min (karny)
2-0 - Włodyka, 65 min
3-0 - Lipski, 78 min
3-1 - zawodnik gości, 84 min
Ruch: Lech - Droszczak (79. Siebert), Helik, Szalik, Rytczak - Żukowski, Urbańczyk, Lipski - Włodyka, Korczyński (79. Komor),
Otręba (65. Szymański). Trener
Ireneusz Psykała.
26.05, LZS Krzyżanowice - Ruch Chorzów 1-8 (0-4)
0-1 - Włodyka, 24 min
0-2 - Korczyński, 26 min
0-3 - Korczyński, 33 min

0-4 - Otręba, 34 min
1-4 - zawodnik gosp., 49 min
1-5 - Włodyka, 50 min
1-6 - Szal, 60 min
1-7 - Mularczyk, 67 min
1-8 - Lipski, 90 min
Ruch: Lech - Droszczak(46.
Siebert), Helik, Szal, Rytczak Otręba, Żukowski (77. Repecki),
Urbańczyk (67. Lipski) - Włodyka, Szymański (46. Komor), Korczyński (67. Mularczyk).
Śląska Liga Juniorów
Młodszych
18.05, APN GKS Tychy – Ruch Chorzów
2-3 (1-1)
0-1 - Gładysz, 24 min
1-1 - Szumilas, 36 min
1-2 - Szczygieł, 46 min
2-2 - Wróblewski, 71 min
2-3 - Spychaj, 80 min

Ruch: Majda – Stefański, Spychaj, Spyra, Żukowski (55.
Chrobok) – Żmuda , Szczygieł ,
Bobryk (41. Fredyk ), Starowicz,
Gładysz – Żyłka(66. Lajblich) .
Trener Mateusz Michalik.
25.05, ŚLJM: Iskra Pszczyna – Ruch
Chorzów 0-6 (0-4)
0-1 - Żyłka, 13 min
0-2 - Żyłka, 14 min
0-3 - Spyra, 23 min
0-4 - Gładysz, 39 min
0-5 - Żmuda, 41 min
0-6 - Szczygieł, 65 min
Ruch: Majda (Wójcik 50.) –
Stefański, Spychaj, Spyra, Żukowski (Chrobok 41.) – Starowicz (Żmuda 41.), Szczygieł ,
Fredyk , Gładysz, Bobryk (Cheba D. 41./Krawczyk 50.) – Żyłka
(Gęsior 41). Trener Mateusz
Michalik.

cennik biletów
Sektory / Trybuna Dolna
Trybuna Górna

Normalny

Ulgowy*

20 zł
40 zł

10 zł
20 zł

Ceny ulgowe obowiązują
kupujących przez INTERNET; na sektor nr 8 i 9
(w przedsprzedaży); kobiety, dzieci i młodzież uczącą
się do 26 roku życia;
osoby powyżej 65 roku życia.

Ceny ulgowe nie obowiązują
w dniu meczu
Cena biletu dla dzieci
od 0 do 6 roku życia – 1 zł

zapowiedź
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Ruch Chorzów vs Legia Warszawa
czwartek, 30 maja 2013, 18.00

zawalczyć i zapunktować

Legia Warszawa zapewniła sobie kilka dni temu mistrzostwo Polski w niecodziennych okolicznościach. Piłkarze i kibice Legii
cieszyli się ze zdobycia tytułu oglądając końcówkę spotkania Lecha Poznań z Podbeskdziem.

prawdopodobne składy
Kuciak

12

astiz

Jodłowiec

Choto

15

3

4

Furman

Radović

Vrodljak

37

32

21

Wawrzyniak

14

Kucharczyk

18

Dwaszwili

13

Saganowski

9

7
jankowski

34
Starzyński

14
Janoszka

5

19

32

Panka

Malinowski

15

2

3

Stawarczyk

Lewczuk

20

konczkowski Szyndrowski

Zieńczuk

33
Peškovič

trenerzy: Ruch Chorzów – Jacek Zieliński, Legia Warszawa - Jan Urban

bilans meczów
Rok
1999/2000
2000/2001
2001/2002
2002/2003
2007/2008

Ruch vs Legia
0-1, 1-3
1-4, 0-1
0-4, 1-2
1-0, 3-3
0-0, 0-2

Rok
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013

Ruch vs Legia
0-1, 1-4
1-0, 0-2
1-0, 3-2
0-1, 0-2
0-3

Łącznie obie drużyny spotkały się w lidze w 139 spotkaniach.
Ruch wygrał 43 spotkań, zremisował 40 i poniósł porażek 56.
Bramki w stosunku 175-234 są na korzyść rywali.
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ielszczanie zaskoczyli
wszystkich obserwatorów
i wygrali przy Bułgarskiej.
Ten wynik sprawił, że Legia
może świętować, zaś Ruch
nadal musi zdobywać punkty,
aby zapewnić sobie utrzymanie
w ekstraklasie. Na szczęście
nadal wszystko jest w nogach
naszych zawodników. Ewentualna wygrana w czwartkowym
meczu z Legią sprawi, że do
Białegostoku zawodnicy Ruchu
pojadą z upragnionym komfortem psychicznym. Presja
narastała ostatnio z każdą następną kolejką. Spotkanie sprzed
kilku dni w Krakowie z Wisłą
udowodniło jednak, że chorzowianie mogą nie tylko zdobywać
gole, ale również grać z niezłą
skutecznością w defensywie.
Linia obronna wystrzegała się
poważnych błędów, co napawa
optymizmem przed starciem ze
świeżo upieczonym mistrzem.
Ściąga z Widzewa
Jak grać z Legią pokazał ostatnio
Widzew. Łodzianie byli bardzo
bliscy odniesienia zwycięstwa.
Gdyby nie wyśmienita postawa
Duszana Kuciaka, to drużyna
Jana Urbana wracałaby do stolicy z pustymi rękami. Warto zauważyć, że Ruch nadal ma realne
szanse, aby być w tabeli wyżej
niż Widzew, więc ostatni mecz
w Łodzi powinien posłużyć naszym piłkarzom jako idealna
„ściąga”.
Byle do przodu
Chorzowianie
wystąpią
w czwartek osłabieni brakiem
obrońców. Maciej Sadlok nadal
nie wrócił do zdrowia, Marcina Baszczyńskiego czeka długi
powrót do pełnej sprawności,
natomiast Żeljko Djokić musi
pauzować za żółte kartki. Jacek
Zieliński musi zatem dokonać
kolejnych roszad. Na szczęście
po spotkaniu w Krakowie nikt
nie zgłosił urazów. Ofensywa
może zostać zatem zestawiona
w optymalnym składzie. Być
może szkoleniowiec ponownie
zdecyduje się na wariant z Maciejem Jankowskim i Pavelem
Šultesem w ataku. To ustawienie
zostało sprawdzone w meczach
z Pogonią (w drugiej połowie)
i w spotkaniu z Wisłą. Dobrze prezentował się zwłaszcza
Czech. Šultes udowodnił, że
dwie bramki zdobyte z Lechią
zwiastują coraz wyższą formę.
warszawski dublet
Legia Warszawa mistrzostwo

kalendarium
29 maja
MESA: Ruch Chorzów – Jagiellonia Białystok (13:00)
30 maja
Ekstraklasa: Ruch Chorzów – Legia Warszawa
(17:00)
2 czerwca
Ekstraklasa: Jagiellonia Białystok - Ruch Chorzów
(16:00)

29. kolejka
Ruch
Chorzów
Podbeskidzie
Bielsko-Biała

Legia
Warszawa

30-05-2013
18:00
30-05-2013
Pogoń Szczecin
18:00
30-05-2013
Polonia Warszawa Piast Gliwice
18:00
KGHM Zagłębie
30-05-2013
Lechia Gdańsk
Lubin
18:00
30-05-2013
Górnik Zabrze
Wisła Kraków
18:00
PGE GKS
Jagiellonia
30-05-2013
Bełchatów
Białystok
18:00
30-05-2013
Śląsk Wrocław
Lech Poznań
18:00
30-05-2013
Korona Kielce
Widzew Łódź
18:00

wyniki 28. kolejki
Piast Gliwice
1:1 (1:1) Korona Kielce
Wisła Kraków 1:1 (1:1) Ruch Chorzów
Widzew Łódź 1:1 (1:0)Legia Warszawa
PGE GKS
Lechia Gdańsk 1:1 (0:1)
Bełchatów
Podbeskidzie
Lech Poznań
0:2 (0:2)
Bielsko-Biała
Pogoń Szczecin 1:0 (1:0) Górnik Zabrze
Jagiellonia Białystok 0:3 (0:0) Śląsk Wrocław
KGHM Zagłębie
0:0 (0:0) Polonia Warszawa
Lubin

Polski wywalczyła po siedmiu
latach przerwy. Kilka tygodni temu sięgnęła z kolei po
Puchar Polski.
W drodze
do finału zacięty bój stoczyła
z Ruchem. Mecz przy Cichej
nie wyłonił zwycięzcy. O losach
dwumeczu rozstrzygnął dopiero
rewanż przy Łazienkowskiej.
Następnie Legia lepsza okazała
się od Śląska Wrocław, dzięki
czemu zapewniła sobie dublet.
Pierwszy od 1995 roku, kiedy
cieszyła się również z wywalczenia awansu do fazy grupowej
Ligi Mistrzów. Czy tym razem

Wziąć przykład
z Widzewa
i skutecznie
przeciwstawić
się zespołowi
Jana Urbana

będzie podobnie? Przekonamy
się na starcie przyszłego sezonu.
czas na rewanż
Czwartkowy mecz w Chorzowie będzie 140. ligową potyczką
Ruchu z Legią. Chorzowianie
z żadnym innym zespołem nie
mierzyli się tak często. Po raz
pierwszy oba kluby zetknęły się
ze sobą w 1927 roku. „Niebiescy” wygrali wtedy 3-1. Z kolei
ostatnie mecze lepiej wspominają w Warszawie. Legia bowiem
odniosła trzy zwycięstwa z rzędu. Wcześniej podobną passę
zanotowali chorzowianie. Co
ciekawe, w każdym z 10 spotkań
w lidze poznaliśmy zwycięzcę.
nieobecni
Legia w czwartek nie zagra
w optymalnym składzie. Artur
Jędrzejczyk przebywa na testach
w rosyjskim FK Krasnodar, zaś
Daniel Łukasik i Bartosz Bereszyński nie trenowali normalnie
z zespołem w tym tygodniu i ich
gra stoi pod znakiem zapytania.
Drużyna ze stolicy ma szeroką
kadrę i zastąpienie tych zawodników nie powinno stanowić
większego problemu, co nie
oznacz jednak, że nie wpłynie to
na jakość i zgranie Legii.

tabela ligowa
Lp
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Drużyna
Legia Warszawa
Lech Poznań
Śląsk Wrocław
Piast Gliwice
Polonia Warszawa
Górnik Zabrze
Wisła Kraków
Lechia Gdańsk
Korona Kielce
Zagłębie Lubin
Jagiellonia Białystok
Pogoń Szczecin
Widzew Łódź
Ruch Chorzów
PGE GKS Bełchatów
Podbeskidzie B-B

M.
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28

P.
63
57
46
45
41
40
35
35
35
34
33
32
32
30
27
26

Z.
19
18
13
13
11
11
9
9
9
10
7
9
8
8
6
6

R.
6
3
7
6
8
7
8
8
8
7
12
5
8
6
9
8

P. B.
3 54-22
7 43-21
8 43-36
9 38-37
9 43-30
10 33-30
11 27-34
11 39-41
11 32-35
11 37-34
9 29-44
14 25-36
12 29-39
14 35-47
13 20-35
14 35-41

ostatni mecz
WISŁA KRAKÓW – RUCH CHORZÓW
1-1 (1-1)
0-1 - Starzyński, 2 min (rzut karny)
1-1 - Chavez, 14 min
Wisła: Miśkiewicz - Jovanović, Głowacki,
Chavez, Burliga - Sarki (82. Kosowski), Wilk,
Garguła, Małecki - Boguski (73. Iliev), Sikorski
(61. Genkow). Trener Tomasz Kulawik.
Ruch: Pesković - Djokić, Szyndrowski, Stawarczyk, Lewczuk - Smektała (61. Zieńczuk),
Malinowski (86. Panka), Starzyński, Janoszka
- Šultes, Jankowski (90. Kuświk). Trener Jacek
Zieliński.
Żółte kartki: Iliev, Małecki - Djokić,
Lewczuk.
Sędziował: Paweł Gil (Lublin).

DELTA Plus, Chorzów, aleja Wojska Polskiego 18, tel. (32) 346 346 6
N Awww.chevrolet.deltaplus.pl
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Zapraszamy
praszamy również 1 czerwca do Parku Śląskiego na Dzień Dziecka z � i Rybką
MiniMini
iMi i (koło
(k ł kapelusza)
k
l
) oraz do
d naszychh punktów
któ sprzedaży
d ż �:
AKS Chorzów ul. Parkowa 20, kom. 662 804 017
Atrium Plejada Bytom, Al. Nowaka-Jeziorańskiego 25, kom. 662 804 015

Skorzystaj z oferty specjalnej z okazji Dnia Dziecka,
a otrzymasz pluszową rybkę MiniMini.
Na pozostałych klientów, czekają upominki** od MiniMini+ i �.

MiniMini+ wyłącznie w nc+

oraz w dobrych sieciach kablowych
*lista punktów dostępna na www.ncplus.pl/dziendziecka

**liczba upominków ograniczona

