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Ruch Chorzów vs Legia Warszawa
sobota, 10.08.2013, godz. 20.30

Wizyta

Mistrzów
Do Chorzowa przyjeżdża Legia opromieniona
awansem do czwartej
rundy eliminacji Ligi Mistrzów, jednak „Niebiescy” zapowiadają bój „na
śmierć i życie” z piłkarskimi gwiazdami z Łazienkowskiej.

Po trzech seriach spotkań
Ruch zajmuje 11. miejsce
w tabeli T-Mobile Ekstraklasy z dwoma punktami
i minimalnie ujemnym
bilansem
bramkowym. Za „Niebieskimi” plasują
się obecnie
między innymi aktualni brązowi medaliści
z Wrocławia, a także bardzo
silne personalnie Zagłębie
Lubin. Choć podopieczni
trenera Jacka Zielińskiego
punktowali w spotkaniach
z Lechem Poznań i Lechią

felieton

Gdańsk, z wizyty w Krakowie nie udało się wrócić
do Chorzowa ze zdobyczą punktową. Choć przez
większą część spotkania
z Cracovią Ruch spisywał
się zdecydowanie lepiej,
prowadził po ładnym golu
Marka Zieńczuka, a „Pasy”
nie były w stanie poważniej
zagrozić bramce Krzysztofa
Kamińskiego. O ostatecznym wyniku zadecydowały

chwile
dekoncentracji
w końcówce meczu. Niestety, dwa gole Dawida Nowaka strzelone po błędach
naszej defensywy w odstępie dwóch minut sprawiły,
że pierwsza w tym sezonie
strata kompletu punktów
stała się faktem.
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na rozgrzewkę: Bogdan Kalus

z klubu

Plan był dobry
- Mieliśmy swój bardzo dobry plan,
żeby
wciągnąć
Cracovię na naszą połowę i ją
kontrować. Do
pewnego momentu wszystko
idealnie
nam się układało, ale losy
meczu od-

mieniły się po kuriozalnej
sytuacji, w której Maciek
Jankowski był ewidentnie
pociągany za koszulkę –
Łukasz Surma nawiązywał
do kontrowersyjnej decyzji

4

kadra: Zatrzymać zespół Urbana

sędziego Jarosława
Rynkiewicza,
który
nie odgwizdał ewidentnego przewinienia na
„Jankesie”, a właśnie odbiór piłki po tym faulu był
zalążkiem akcji, po której
gospodarze zdobyli wyrównującego gola. Na nic
zdało się potem szczere
wyznanie stopera Cracovii,
Mateusza Żytki, że… „w piłce czasami trzeba sobie
pomóc rękami”. - Cieszę
się po golach, które dają
zwycięstwo, a nie tych na

zapowiedź

otarcie łez. Nie wygraliśmy już dziesiątego meczu
z rzędu, a to nie buduje dobrej atmosfery w zespole
– mówił z kolei smutno Marek Zieńczuk. Jednocześnie
doświadczony pomocnik
Ruchu zapewnił z kolegami
z zespołu, że w kolejnych
meczach Ruch tanio skóry
nie sprzeda. Bez względu
na klasę przeciwnika i miejsce spotkania, „Niebiescy”
będą walczyli o zwycięstwo.
kontynuacja, strona 2
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rywal: Pomieszać szyki mistrzowi

dołącz do nas
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SZYBKA PIŁKA

wizyta mistrzów

Jacek Zieliński
trener Ruchu Chorzów

kontynuacja ze strony 1

Czekam na
szczególny
mecz z Legią

Poprzeczka wisi wysoko
Skala trudności przed kolejnym ligowym meczem skoczyła jednak
do najwyższego poziomu, ponieważ w Chorzowie wizytę złoży w sobotę sam mistrz Polski, który jest
niepokonany w lidze od 17 kolejek
z rzędu! Bilans 140 do tej pory rozegranych meczów w ekstraklasie
jest korzystny dla Legii, która triumfowała 56 razy, a 43 razy szczęście
było przy chorzowianach (bramki175:234 dla Legii). Jednak statystyki zmieniają się diametralnie na korzyść „Niebieskich”, jeśli weźmiemy

Legii zawsze ciężko się grało w Chorzowie, więc zrobimy
wszystko, by tę tradycję podtrzymać, by ten klimat nadal
był odczuwalny przez legionistów – powiedział przed
konfrontacją z mistrzem Polski, trener Jacek Zieliński.
Chorzowski szkoleniowiec prowadząc Lecha Poznań
bił się z Legią o mistrzowską koronę. Potem toczył
zacięte boje z legionistami, gdy pracował w Grodzisku
Wlkp. lub prowadząc Polonię Warszawa. Jak zapewnia
jednak - przed sobotnim starciem – „wciąż czekam na ten
szczególny mecz z Legią.
Czy to oznacza, że chorzowski szkoleniowiec wietrzy na
Cichej niespodziankę? - Mamy coś przygotowanego, pozostaje teraz jeszcze kwestia realizacji zadań taktycznych
przez zawodników – zdradza nam trener Zieliński.

Trzeba
w mecz
z Legią
włożyć całe
serducho

Spotkanie Legii z Molde
dało panu jakieś wskazówki?
JZ:- To będzie zupełnie
inne spotkanie. Legioniści
mają tak silny i wyrównany
skład, że podejrzewam, iż
nawet drużyna „rezerwowa”, złożona z zawodników,
którzy siedzą na ławce Legii, byłaby w stanie powalczyć o miejsce w czołówce.

Skład Legii będzie niewiadomą?
JZ:- Mistrzowie Polski mają
wyrównaną i silną kadrę, że
trener Urban może dowolnie rotować składem bez
uszczerbku dla jakości gry. Legia piłkarsko nas przewyższa, ale można tę przewagę zniwelować cechami wolicjonalnymi na przykład. Na pewno trzeba będzie w ten mecz
włożyć całe serducho. Zobaczymy jednak, jakie scenariusze
napisze boisko.
Maciej Jankowski będzie brany przy ustalaniu jedenastki
na Legię?
JZ:- Otrzymałem informację, że Maciek jest już niemal
sprzedany, więc sobie układałem już drużynę bez niego.
Teraz sytuacja z jego transferem jakby ucichła, więc pomału odkładamy na bok sytuację z jego odejściem z klubu.
„Jankes” jest z nami, normalnie trenuje i chce grać, więc
naturalnie jest kandydatem do gry przeciwko Legii.
P
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pod uwagę tylko mecze, które odbyły się w Chorzowie, a było ich 70. Na
własnym stadionie czternastokrotni
mistrzowie Polski wygrywali 33-krotnie, a 20 spotkań zakończyło się wynikiem nierozstrzygniętym (106:75).
Ostatnia wizyta legionistów na Cichej zakończyła się bezbramkowym
remisem, ale wcześniej to stołeczni
piłkarze trzy kolejne potyczki przechylali na swoją korzyść. I tym razem będą faworytem meczu, jednak
jak „Niebiescy” zapowiadają bój „na
śmierć i życie” z piłkarskimi gwiazdami z Łazienkowskiej.

Wszyscy do gry
Tym razem trener Jacek Zieliński ma
wszystkich piłkarzy do swojej dyspozycji z wyjątkiem wciąż rehabilitującego się Macieja Sadloka. To daje
naszemu szkoleniowcowi komfort
zestawienia optymalnej jedenastki.
Na Cichej zapowiada się zatem wielka piłkarska uczta, której świadkiem
powinna być rekordowa liczba 9300
widzów, bo taka będzie pojemność
stadionu w Chorzowie na to frapujące spotkanie. Dodajmy, że gości
będzie wspierała 1000-osobowa
zorganizowana grupa kibiców.

Wieści z klubu

felieton na rozgrzewkę
Bogdan Kalus
Aktor katowickiego teatru „Korez”

Oj, szkoda tych punktów!!!
Rozumiem rozczarowanie
zawodników, trenera, działaczy,
no i kibiców, ale kiedy się
ma rywala na deskach to
trzeba go dobić, a nie czekać
aż wstanie i zacznie oddawać!
Zwłaszcza, że byliśmy w
podobnej sytuacji jak Cracovia
na inaugurację sezonu! No
cóż, raz się jest rzeźnikiem, a
raz baranem!!! Sytuacja kiedy
mogło, a w zasadzie powinno
być 2:0, pewnie przyśniła się
kilka razy „Babiemu”... Trzeba
jednak zapomnieć już o tym
meczu i walczyć dalej. W
sobotę gościmy Mistrza Polski
i jednocześnie drużynę, która
wywalczyła co najmniej awans
do fazy grupowej rozgrywek
Ligi Europejskiej, lecz nadal
marzy o Lidze Mistrzów...
Gdybyśmy podejmowali inny
zespół, który walczył w środku
tygodnia o puchary to o wynik
r

t

byłbym prawie spokojny, bo
póki co ani Śląsk, ani Lech, niczego w lidze nie pokazują, ale
Legia, która posiada właściwie
dwie równorzędne jedenastki
zmiata wszystko co jej stanie
na drodze. Mam nadzieję, że
po środowym meczu nastąpiło
jednak w szeregach naszych
gości jakieś rozluźnienie i
Niebiescy w końcu przerwą
passę spotkań ligowych bez
wygranej! Niestety żeby tego
dokonać musimy znaleźć jakieś
wyjście co zrobić z atakiem,
bo póki co jesteśmy bezzębni,
niezależnie od tego czy gra na
„szpicy” Pavel Šultes, Grzegorz
Kuświk czy Maciek Jankowski. à propos tego ostatniego
skończmy już dywagacje, że
ma odejść, bo w tej chwili jakoś
wielu chętnych na jego usługi
nie ma, zresztą kiedy się gra
po 20 minut, to kiedy można
n

e

pokazać, że jednak umie się
grać w piłkę? Profesjonalizm
polega na tym, że jeśli wiem,
że chcę odejść, to muszę w
tych ostatnich momentach w
starym klubie wypluć płuca,
gryźć trawę i pokazać nowemu
pracodawcy, że warto na mnie
postawić. Inaczej karta może
się odwrócić, bo przecież
każdemu potrzebny jest gość,
który jest skuteczny i strzela
dużo goli. Mam nadzieję, że
tak stanie się w meczu z Legią.
Zresztą inny polski napastnik,
również rodem z Warszawy
właśnie robił tak jak trzeba, nastrzelał bramek aż miło, tyle, że
zamiast przynieść kupę szmalu
swojemu klubowi, teraz pewnie
on sam, no i jego menadżer, za
sam podpis zainkasują kwotę
z siedmioma zerami i to w
euro! Ot, taka przewrotność
interesów...
r

z

Pucharowy mecz
z Arką
18 sierpnia „Niebiescy” przystąpią do rywalizacji o Puchar
Polski. Rywalem podopiecznych trenera Jacka Zielińskiego będzie Arka Gdynia. Pierwszy gwizdek zaplanowano na
godzinę 18.30. Spotkanie zostanie rozegrane na stadionie
naszych rywali.
Kup reklamę
- zapłać golem!
Już teraz możesz pokazać się
światu na stadionie Ruchu całkiem za darmo.
Dział marketingu przygotował
innowacyjny sposób sprzedaży

powierzchni reklamowych na
bandach LED. Każdy, kto na
stadionie chce zaprezentować
swoją firmę, swoją osobę, albo
komunikat, który ma dotrzeć
do oglądających mecz, może to
zrobić całkowicie za darmo!!!
W jaki sposób? Wystarczy, że
w czasie emisji Twojej Reklamy
padnie GOL dla chorzowskiej
drużyny! Taka forma zapłaty jest najlepszą z możliwych
dlatego jesteś zwolniony ze
wszystkich pozostałych! Szczegóły pod numerami telefonu:
+48 669 011 666 a.kaim@
ruchchorzow.com.pl
+48 696 902 393 marketing@
ruchchorzow.com.pl
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Zatrzymać zespół Urbana
Mistrz kraju w trzech pierwszych kolejkach strzelił 12 goli. Liczymy, że dobra passa Legii zostanie zakończona w Chorzowie za sprawą
obrońców, a także Krzysztofa Kamińskiego między słupkami.

Długo taki monolit tworzyliście
w Krakowie. Ty broniłeś bardzo
dobrze aż do utraty pierwszego
gola…
KK: - Po meczu miałem olbrzymie pretensje do siebie. Nikt nie będzie
przecież pamiętał
tego, co zrobiłem
dobrze, tylko to, co
było złe. Mój błąd rzuca
cień na wszystko, co zrobiłem.
Przykryłem nim wszystko to,
co było dobre. Najprostsze
interwencje bywają tymi najtrudniejszymi… Szkoda, bo to
był moment, kiedy Cracovia
była już mocno poirytowana
faktem, że nie jest w stanie nic
nam zrobić.

Wchodziłeś do bramki pierwszego zespołu Ruchu w dwóch
meczach w Pucharze Polski
z Legią. Choć nie awansowaliście
do następnej rundy, to Ty chyba
dobrze wspominasz te występy?
Nie straciłeś gola w pierwszym
spotkaniu i obroniłeś rzut karny
w rewanżu…
KK: - Mile wspominam oba
mecze, ale nie jest tak, że nimi
żyję cały czas. Ba! Do chwili
zadania tego pytania nawet nie
wracałem wspomnieniami do
tych dwóch spotkań z Legią.
Pamiętam, że gdy się wtedy
dowiedziałem, że mam zagrać
przeciwko Legii, to nie odczuwałem większych nerwów. Dopiero moment, kiedy staliśmy
w tunelu tuż przed początkiem
spotkania był najbardziej stresujący. Pewna doza respektu
przed Legią była. Na szczęście takie emocje ustępują po
pierwszym gwizdku sędziego.
Pochodzisz z Mazowsza. Koledzy
i rodzina kibicują Legii?
KK: - Owszem, tam gdzie się
wychowywałem wszyscy są za
tym klubem. Co ciekawe, w środę odezwał się do mnie znajomy z liceum. Zadzwonił będąc
na… trybunach stadionu przy
Łazienkowskiej, na krótko przed
meczem Legii z Molde. Ja się
uchowałem poza tym środowiskiem kibiców Legii. Nad moim
łóżkiem nie wisiały plakaty
bramkarzy tego klubu. Nie odczuwam też dodatkowej „spiny”
przed spotkaniami ze stołecznym zespołem.

Chcemy
się mądrze
bronić i
wyprowadzać
kontry

A propos meczu
Legii z Molde. Jak
oceniasz grę warszawskiej drużyny?
KK: - Zbyt wiele okazji sobie
ona nie stworzyła. Widać było,
że podeszła do rewanżu z pewną rezerwą i zależało jej przede
wszystkim na tym, aby nie stracić
gola. Wynik 0-0 dawał awans, co

d e terminow ało
to, jak wyglądało spotkanie.
Z nami Legia zagra zapewne
inaczej. Bardziej ofensywnie.
Dla Ruchu to chyba dobrze?
KK: - Oczywiście. Dla nas będzie
to korzystne, bo my chcemy się
mądrze bronić i wyprowadzać
kontry.

Kibice
doceniają, że
bronicie się
mądrzej niż
wiosną. Dużo
brakuje jeszcze
do ideału?
KK: - Idealnie będzie, jeśli zaczniemy
wygrywać 1-0 czy 2-0,
bo tak naprawdę wszystko zaczyna się od mądrego bronienia.
Również strzelanie goli. Póki co
jest jeszcze co poprawiać. Pamiętajmy, że doszło kilku nowych zawodników. Musiało upłynąć trochę
czasu nim nauczą się oni pewnych
nawyków i zachowań boiskowych.
Wierzę, że w końcu zaczniemy razem tworzyć monolit.

Legia tymczasem odniosła
w lidze trzy wysokie zwycięstwa. To budzi dodatkowy
respekt?
KK: - Na pewno robi wrażenie.
Ciekaw jestem, co będzie, jeśli
przestanie się Legii tak dobrze
układać w lidze. Czy zacznie
się denerwować, jeśli na przykład w przerwie będzie 0-0.
Krzysztof Kamiński przygotowuje się w jakiś wyjątkowy
sposób do meczu?
KK: - Nie mam żadnego rytuału. Nie zakładam słuchawek
z muzyką, nie szukam głębokiej
zadumy. Jedynie nie wychodzę
na boisko przed rozgrzewką.
Część zawodników po przyjeździe na stadion od razu wychodzi zobaczyć murawę, obiekt.
Ja do nich nie należę.

„Niebieskie” rezerwy gotowe do gry
Latem struktura drużyn w Ruchu uległa znacznej zmianie. Powstała drużyna rezerw i zespół, który wystąpi w Centralnej Lidze Juniorów.

II

drużyna Ruchu Chorzów
sezon III-ligowy rozpocznie już w sobotę, 10
sierpnia, w Strzelcach Opolskich.
Rywalem będzie miejscowy
Piast. - Nasz zespół ma być
tym, w którym sprawdzani są
zawodnicy pod kątem pierwszej
drużyny. Na poziomie seniorskiej
piłki chcemy pokazać walory
młodych zawodników – mówi
Karol Michalski, szkoleniowiec rezerw. - Gra o punkty,
które dają awans lub ich brak
kończy się spadkiem, to poligon
doświadczalny dla naszej mło-

dzieży. Dla niej nowością będzie
również konfrontowanie się
z zespołami, które walczą o ściśle
określone cele, grają o premie
meczowe. U nas premii nie
będzie! Nam zależy na przygotowaniu mentalnym zawodnika
i tym, by nie zawiódł swoich
oczekiwań przed dalszą częścią
swojej kariery – tłumaczy.
ambitni rywale
Rezerwy w swojej grupie III ligi
zmierzą się z takimi drużynami
jak Ruch Radzionków, Szombierki Bytom czy Szczakowianka

Jaworzno. - Z relacji prasowych
wynika, że Skra Częstochowa jest
zespołem, który ma duże aspiracje. Stabilna jest Polonia Łaziska
Górne. Liczyć mogą się odradzające zespoły Ruchu Radzionków
i Szombierek Bytom. Podsumowując, jest kilka zespołów, które
aspirują do miana kandydata do
awansu. Wszystkie założenia
i tak zweryfikują jednak rozgrywki – kwituje Karol Michalski.
rotacja to podstawa
Dla sztabu szkoleniowego wyzwaniem będzie rotowanie za-

wodnikami w taki sposób, aby
rezerwy i drużyna z Centralnej
Ligi Juniorów osiągały dobre
wyniki. W składzie rezerw będą
bowiem piłkarze z szerokiej kadry pierwszego zespołu. - Pewne ograniczenie stanowi fakt, że
Ekstraklasa S.A. podaje terminarz rozgrywek tylko na najbliższe cztery kolejki. W sierpniu sytuacja nie jest zła. Pokrywają się
terminy w najbliższą sobotę, ale
później pierwszy zespół będzie
grał z Górnikiem i Zagłębiem
w piątek. Nie będzie zatem problemu – dodaje trener Michalski.
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Wybierz „Asa szpilu”!
Wyślij sms na numer 71480

W

ciel się w rolę eksperta piłkarskiego, spróbuj
szczęścia w nowym konkursie i zdobądź oryginalną koszulkę meczową „Niebieskich” z
autografem najlepszego zawodnika meczu!
Specjalnie dla naszych fanów,
zarówno tych na trybunach
stadionu, jak i tych przed
telewizorami przygotowaliśmy
wyjątkowy konkurs smsowy.
Co zrobić, aby mieć szansę na
nagrodę?
1.
Wybierasz najlepszego
zawodnika meczu i na numer
71480 wysyłasz sms o treści
hasło: „ruch.x” gdzie x oznacza
numer zawodnika. Na przykład,
jeśli uznasz, że najlepszy na boisku jest Marcin Malinowski
sms będzie wyglądał tak:
ruch.32

2.
W odpowiedzi na sms
otrzymujesz proste pytanie dotyczące „Niebieskich” i wysyłasz
poprawną odpowiedź pod ten
sam numer. Na przykład: Ile
mistrzostw polski zdobył Ruch
Chorzów A) 9 B) 12 C) 14.
Poprawna odpowiedź to sms o
treści:

Wygraj
oryginalną
koszulkę
meczową
w konkursie!!!

ruch.c
UWAGA!!!! Liczy się refleks!
Osoba, która w najkrótszym
czasie po otrzymaniu pytania
smsem udzieli poprawnej odpowiedzi wygrywa!
Po ostatnim gwizdku zawodnik
z największą liczbą oddanych
na niego głosu uzyskuje tytuł
„AS SZPILU”, a kibic, który
na niego zagłosował oraz
najszybciej odpowiedział na
pytanie będzie mógł otrzymać
koszulkę z rąk najlepszego
piłkarza po zakończeniu! Jeśli
zwycięzca konkursu jest na
stadionie, koszulkę wręczymy
po zakończeniu spotkania.
Jeżeli najszybciej na pytanie
konkursowe odpowie osoba,
która oglądała mecz w telewizji,
skontaktujemy się z nią, by
ustalić,
szczegóły
odbioru
nagrody.

wyślij sms
na numer

71480

zapowiedź
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Pomieszać szyki mistrzowi!
Legioniści jako jedyny zespół w T-Mobile Ekstraklasie zdobył komplet punktów gromiąc swych przeciwników. Tak dobrego
startu nie zanotował żaden inny zespół w lidze.
kalendarium

prawdopodobne składy

10 sierpnia
Ekstraklasa: Ruch Chorzów – Legia Warszawa (20:30)
14 sierpnia
III LIGA: Ruch Chorzów – Ruch Radzionków (18:00)
23 sierpnia
Ekstraklasa: Górnik Zabrze – Ruch Chorzów (20:30)

Kuciak

12

Rzeźniczak

Broź

Cichocki

25

28

Brzyski

39

Vrdoljak

21

4. kolejka

17

Jodłowiec

11 sierpnia,
18:00
10 sierpnia,
Lechia Gdańsk
Cracovia
18:00
12 sierpnia,
Piast Gliwice Zawisza Bydgoszcz
18:00
Podbeskidzie
9 sierpnia,
Zagłębie Lubin
Bielsko-Biała
18:00
11 sierpnia,
Pogoń Szczecin Śląsk Wrocław
15:30
Ruch
Legia
10 sierpnia,
Chorzów
Warszawa
20:30
10 sierpnia,
Widzew Łódź
Górnik Zabrze
15:30
Jagiellonia
9 sierpnia,
Wisła Kraków
Białystok
20:30
Lech Poznań

3

Ojama

Kosecki

7

20

Pinto

23

Saganowski

9

9
Kuświk

tabela ligowa

16

27

5

Babiarz

Sultes

32

4

Zieńczuk

Surma

malinowski

3

2

20

13

Dziwniel

Stawarczyk

Szyndrowski

Gieraga

12
Kamiński

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

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

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

Łącznie obie drużyny spotkały się w lidze w 140 spotkaniach.
Ruch wygrał 43 spotkań, zremisował 41 i poniósł porażek 56.
Bramki w stosunku 175-234 są na korzyść rywali.
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Ruch Chorzów vs Legia Warszawa,
sobota, 10 sierpnia 2013, godz. 20.30
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Donata Chruściel, Zbigniew
Cieńciała, Krzysztof Kubicki
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na Facebooku
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egia fantastycznie rozpoczęła nowy sezon T-Mobile
Ekstraklasy. Podopieczni
Jana Urbana w trzech meczach
wywalczyli maksymalną liczbę
punktów, strzelili dwanaście
bramek – pięć Widzewowi
Łódź, trzy Pogoni Szczecin,
a w minioną sobotę cztery
Podbeskidziu Bielsko-Biała
i stracili zaledwie jednego gola.
Jak łatwo obliczyć stołeczny
walec strzela średnio cztery gole
na mecz i traci jedną bramkę
raz na cztery spotkania. Nic
więc dziwnego, że mistrzowie
Polski są samodzielnym liderem
ekstraklasy. Tak dobrego startu
nie zanotował żaden inny zespół
w lidze. Legia jest na razie
poza konkurencją w kraju i nie
zmienia tego fakt, że na starcie
rozgrywek nie mierzyła się
jeszcze z ligowymi potentatami,
a zespołami, które na mecie
minionego sezonu uplasowały
się na 12, 13 i 14 miejscu.
Rotacje w składzie
Legia rozegrała w tym sezonie
osiem meczów o stawkę, włącznie z pucharowymi, i w każdym
linia obronna stołecznego zespołu wyglądała inaczej. - Nie
podoba mi się rotacja w obronie,
czyli formacji, która powinna
być najbardziej stabilna w zespole, ale jest ona wymuszona
urazami – tłumaczył po meczu z Podbeskidziem trener Jan
Urban. W tym tygodniu poprawiła się jednak sytuacja zdrowotna drużyny. Kontuzjowani Jakub
Rzeźniczak, Michał Kucharczyk
i Daniel Łukasik wrócili do za-

jęć i byli nawet brani pod uwagę
przy ustalaniu składu na Molde.
Nadal problemy zdrowotne ma
Inaki Astiz. Pod koniec lipca
najlepszy stoper Legii przeszedł
dwa zabiegi i teraz się rehabilituje. Nie wrócił do zajęć także
rehabilitujący się Marko Szuler.
Trener Jan Urban w związku
z równoczesną rywalizacją w Lidze Mistrzów rotuje i dokonuje
wielu zmian w składzie. W potyczce z „góralami” zadebiutował
sprowadzony latem z Widzewa
Łukasz Broź. W podstawowej
jedenastce pierwszy raz zmieścił
się również Estończyk Henrik
Ojamaa, pokazując się z jak najlepszej strony. Ale mistrzowie
Polski mają na każdej pozycji
po dwóch trzech znakomitych
piłkarzy.
Kuciak w reprezentacji
Bramkarz Duszan Kuciak został powołany do reprezentacji
Słowacji na towarzyski mecze
z Rumunią. Legionista będzie
rywalizował o miejsce w jedenastce drużyny narodowej z byłym
bramkarzem Legii Janem Muchą. Kuciak jest jednym z najmocniejszych punktów zespołu.
Przez cały czas jest maksymalnie
skoncentrowany i pewny zarówno na linii, jak i na przedpolu.
Najsilniejszą formacją w bardzo silnej Legii jest druga linia.
W ostatnim meczu z Podbeskidziem Bielsko-Biała zabłysnął
na prawym skrzydle sprowadzony latem do klubu Ojamaa.
Estończyk ma niezłe uderzenie
z obu nóg, jest bardzo szybki,
zaawansowany technicznie, asy-

stuje, strzelił pierwszą bramkę
w Legii z Podbeskidziem. Tomasz Jodłowiec ustawiany przez
Jana Urbana w drugiej linii hasa
od jednego pola karnego do
drugiego. Czyści przedpole pod
własną bramką, podłącza się do
akcji ofensywnych. Imponuje
spokojem, dobrym przeglądem
sytuacji, wykorzystuje swoje
warunki fizyczne i ma silne uderzenie z dystansu. W parze z Jodłowcem znakomicie radzi sobie
Ivica Vrdoljak, a Miroslav Radović kreuje grę w parze z Ojamą.
A nie zapominajmy, że stołeczny
szkoleniowiec ma jeszcze w zanadrzu m.in. Portugalczyka Helio Pintoza. Potęgę ataku tworzą
Marek Saganowski i Wladimer
Dwaliszwili. Obaj bardzo aktywni, nie można ich na chwilę spuszczać z oka. Wystarczy
zostawić im trochę miejsca, by
wykorzystali swój instynkt snajperski. Gruzin jest nadto ostatnio bardzo regularny, w czterech
kolejnych spotkaniach trafiał do
siatki przeciwników.
Słabsi w obronie?
Jeżeli gdzieś można znaleźć słabsze ogniwa w ekipie mistrzów
Polski, to chyba tylko w defensywie, która przypomnijmy straciła
do tej pory w lidze jedną bramkę! Dossa Junior i Jakub Rzeźniczak lub Mateusz Cichocki na
środku, czy Jakub Wawrzyniak,
Bartosz Bereszyński albo Łukasz Broź na bokach obrony, to
z całym szacunkiem dla wymienionych, chyba jednak jeszcze
nie klasa zawodników, jacy grają
w przednich formacjach Legii.

L.P.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

KLUB
M Z R P BR PKT
Legia Warszawa 3 3 0 0 12-1 9
Górnik Zabrze
3 2 1 0 4-2 7
Piast Gliwice
3 2 0 1 6-5 6
Jagiellonia Białystok 3 2 0 1 4-4 6
Widzew Łódź
3 2 0 1 5-7 6
Lechia Gdańsk
3 1 2 0 5-3 5
Wisła Kraków
3 1 2 0 3-2 5
Cracovia
3 1 1 1 5-5 4
Pogoń Szczecin
3 1 1 1 3-4 4
Lech Poznań
3 0 3 0 2-2 3
Ruch Chorzów 3 0 2 1 3-4 2
Śląsk Wrocław
3 0 2 1 2-3 2
Korona Kielce
3 0 1 2 3-5 1
Zawisza Bydgoszcz 3 0 1 2 2-4 1
Zagłębie Lubin
3 0 1 2 1-4 1
Podbeskidzie B-B 3 0 1 2 3-8 1

wyniki 3. kolejki
Cracovia
Górnik Zabrze
Lechia Gdańsk
Legia Warszawa
Śląsk Wrocław
Widzew Łódź
Zagłębie Lubin
Zawisza Bydgoszcz

2-1
2-1
2-0
4-0
0-0
2-1
0-0
1-1

Ruch Chorzów
Piast Gliwice
Jagiellonia Białystok
Podbeskidzie B-B
Wisła Kraków
Korona Kielce
Lech Poznań
Pogoń Szczecin

ostatni mecz
CRACOVIA – RUCH CHORZÓW 2-1 (0-1)
0-1 - Zieńczuk, 12 min; 1-1 - Nowak, 80 min;
2-1 - Nowak, 83 min
Cracovia: Pilarz - Kuś, Żytko, Kosanović,
Marciniak - Danielewicz, Szeliga (46.
Bernhardt), Straus, Dudzic (46. Ntibazonkiza),
Boljević (58. Nowak) - Steblecki. Trener
Wojciech Stawowy.
Ruch: Kamiński - Gieraga, Szyndrowski,
Stawarczyk, Konczkowski - Zieńczuk (78.
Janoszka), Surma, Babiarz, Malinowski, Sultes
(67. Kowalski) - Kuświk (62. Jankowski).
Trener Jacek Zieliński.
Żółte kartki: Danielewicz - Babiarz,
Konczkowski, Szyndrowski.
Sędziował: Jacek Rynkiewicz (Gorzów Wlkp.)
reklama
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