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TYLKO

JEDEN
PUNKT
Puchary już mamy, teraz musimy powalczyć
o podium – zapewniają
„Niebiescy” przed niedzielną
konfrontacją
z Pogonią Szczecin.
Z piłkarskiej wyprawy
do Warszawy i Poznania ekipa Jána Kociana
przywiozła trzypunktową
zdobycz. Po bramkach
Filipa Starzyńskiego i Piotra Stawarczyka Ruch pokonał na stadionie przy
Łazienkowskiej
świeżo
upieczonego mistrza Polski 2:1 psując tym samym
humor rywalom, którzy
w niedzielne popołudnie
razem z kibicami świętowali zdobycie tytułu.
Tego manewru nie udało
się niestety powtórzyć
w stolicy Wielkopolski.
Lech Poznań, który po
bezbramkowym remisie
z Pogonią w 35. kolejce,
wyprzedzał „Niebieskich”
zaledwie o 4 punkty,
przestraszył się wizji utraty drugiej pozycji i nie
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pozwolił podopiecznym
Jána Kociana na uszczknięcie choćby jednego
punktu. Ta porażka nie
załamała
charakternej
ekipy z Chorzowa, która
w trakcie ostatniej w tym
sezonie rozgrywkowym
potyczki będzie chciała
potwierdzić dobrą dyspozycję.
– Będziemy walczyć do
końca. Naszym celem jest
trzecie miejsce i wierzę,
że po meczu z Pogonią
będziemy się cieszyć ze
zwycięstwa i z brązowego
medalu – zapewniał trener Ján Kocian.
Pełną mobilizację przed
niedzielną konfrontacją
z „Portowcami” potwierdzają także podopieczni
szkoleniowca. Choć „Niebiescy” mają już zagwarantowany start w pucharach (w środę Komisja
Odwoławcza
Polskiego
Związku Piłki Nożnej przyznała Ruchowi licencję na

ZAPOWIEDŹ
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RYWAL: Z Pogonią o kropkę nad „i”

występy w eliminacjach
Ligi Europy, a takiej zgody nie otrzymał Górnik
Zabrze, który w tabeli
depcze chorzowianom po
piętach), to lokata poza
podium nikogo przy Cichej nie interesuje.
– Po przedostatniej kolejce sprawa trzeciego
miejsca jest wciąż otwarta. My musimy zrobić
wszystko, aby jak najlepiej zagrać w meczu z Pogonią i zakończyć sezon
na podium. Poza tym, po
przegranym meczu w Poznaniu chcielibyśmy się
zrehabilitować przed własną publicznością – twierdzi Łukasz Surma.
Fakt, iż jedynym zespołem, który ma jeszcze
szansę, aby upomnieć
się o podium jest Górnik
Zabrze dodaje rywalizacji
o ostatnie miejsce na podium dodatkowej pikanterii.
kontynuacja, strona 2
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TYLKO JEDEN PUNKT

KRZYSZTOF HERMANOWICZ
kierownik ds. bezpieczeństwa Ruchu

KONTYNUACJA ZE STRONY 1

W Ruchu współpraca z fanami układa się bardzo dobrze. – Staramy się wszelkie sporne kwestie rozwiązywać na drodze dialogu,
wymiany opinii. Wtedy zawsze jest łatwiej o dojście do kompromisu. Tym bardziej, że mamy świadomość iż nam wszystkim zależy na tym samym: zwycięstwach drużyny i coraz większej społeczności fanów. Dlatego dbamy o naszych kibiców, bo to dla nich
jest ten klub. Oni wspierają zespół i wydają pieniądze na bilety
i gadżety – przekonuje Krzysztof Hermanowicz, którego cieszy
również znaczna poprawa zachowania kibiców na stadionie przy
Cichej. – Nasza współpraca z kibicami w kwestii zachowania
w czasie meczów idzie w dobrym kierunku. W przeszłości zdarzało się, że nawet na kilkunastu spotkaniach w sezonie prezentowane niedozwolone oprawy. Teraz są to sporadyczne przypadki.
Świadomość kibiców się zwiększa. Wiedzą, że pewne zachowania
są zabronione i grożą odpowiedzialnością oraz mogą skutkować
zamknięciem stadionu i sankcjami finansowymi dla organizatora
meczu, czyli klubu – mówił kierownik ds. bezpieczeństwa Ruchu.

Muszę pochwalić naszych kibiców, za ich
postawę w
kończącym
się sezonie.
W ostatnim
czasie nie
zgłaszane są
żadne uwagi co do ich
zachowania,
nawet po meczach wyjazdowych.

Praca Krzysztofa Hermanowicza na początku roku została
doceniona przez Polski Związek Piłki Nożnej uznając go
najlepszym kierownikiem bezpieczeństwa w Ekstraklasie. –
Życzę wszystkim kierownikom
ds. bezpieczeństwa w klubach
piłkarskich, aby współpraca
z grupą Ultras układała się
równie dobrze jak u nas w Chorzowie – podkreśla Krzysztof
Hermanowicz, doceniając także
„Niebieskich” fanów.
– Muszę pochwalić naszych
kibiców, za ich postawę w kończącym się sezonie. W ostatnim czasie nie zgłaszane są
żadne uwagi co do ich zachowania, nawet po meczach wyjazdowych. Do tego są jedyną
grupą w Polsce, która przeszła
szkolenie dotyczące bezpieczeństwa imprez masowych
zatytułowane „Niebieski bezpieczny stadion”. Uczestnicy
zapoznali się szczegółowo
z zapisami ustawy o BIM oraz
poznali swoje prawa na stadionie – mówił Krzysztof Hermanowicz.
P
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będzie fakt, że po zakończeniu sezonu zasadniczego to Ruch zajmował
wyższą pozycję w tabeli.
W walce o zakończenie rozgrywek na
podium podopiecznych trenera Jána
Kociana, z trybun stadionu przy Cichej
wspierać będą z pewnością kibice.
Jeśli w niedzielę „Niebiescy” pokonają „Portowców” lub przynajmniej podzielą się z nimi punktami, na murawie odbędzie się przygotowana przez
Ekstraklasę ceremonia medalowa.
– Jesteśmy o krok od zrealizowania

Największy
rywal
„Niebieskich”,
w walce o piłkarski prymat na Śląsku,
ma na koncie o dwa oczka mniej niż
chorzowianie i ustami trenera Roberta Warzychy głośno deklaruje: mamy
szansę na trzecią lokatę i zrobimy
wszystko, aby wygrać w niedzielę
z Lechią. Jednak zwycięstwo nie gwarantuje ekipie z Roosvelta sukcesu,
jeśli Ruch przynajmniej zremisuje
z zespołem Dariusza Wdowczyka.
Obydwie śląskie drużyny zrównają
się wtedy punktami, ale decydującym

Odwiedzając stadion przy Cichej kibice mogą skoncentrować się
na wspieraniu swojej drużyny, a o ich spokój i bezpieczeństwo
troszczy się Krzysztof Hermanowicz, kierownik ds. bezpieczeństwa Ruchu Chorzów.

naszego celu. Wsparcie naszych fanów i ich gorący doping na pewno
nam pomoże w walce o zwycięstwo.
Mogę zapewnić, ze w trakcie ostatniego w tym sezonie meczu zrobimy
wszystko, aby swoją postawą na boisku podziękować naszym kibicom za
to, że cały czas w nas wierzą i mobilizują do walki o punkty – zapewnia
kapitan Ruchu Marcin Malinowski.
Zatem do zobaczenia w niedzielę
1 czerwca na stadionie przy Cichej.
Obecność obowiązkowa!

WIEŚCI Z KLUBU

FELIETON NA ROZGRZEWKĘ
BOGDAN KALUS
Aktor katowickiego teatru „Korez”

WYKRZESAĆ RESZTKI SIŁ
Jak miło byłoby zacząć ten
artykuł od gratulacji dla
piłkarzy, trenerów, działaczy
i wszystkich osób związanych
z Ruchem za zdobycie brązowego medalu w tegorocznych
rozgrywkach, nota bene byłby
to trzeci medal w ostatniej
„pięciolatce”, ale niestety
trzeba z tym poczekać, mam
nadzieję, że do końca meczu.
Czyja to wina, że jeszcze nie
możemy się czuć brązowymi
medalistami? Jednego Pana
z Japonii i jednego Pana
z Krakowa!!! Nie twierdzę, że
Niebiescy tym razem ubrani
na biało, byli lepsi od Lecha
w Poznaniu, ale jak można
uznać takie gole jak te na 2:0
i na 4:0? Nareszcie Pan Rumak nie będzie się tłumaczył,
że to spisek Warszawy, bo
mu dali takich sędziów. Pan
z Japonii chyba kompletnie
oczadział nie widząc jak się
zachował w bramce Ruchu
Gergo Lovrencsics. Przecież nawet średnio znający
się piłce wiedzą, że w polu
R

SPONSOR GOLI:

T

bramkowym goalkiperowi
przeszkadzać w interwencjach
nie wolno i basta! Widać
znajomość ta w Japonii rządzi
się innymi prawami. Nawiasem mówiąc jak dziennikarz
Przeglądu Sportowego mógł
ocenić pracę sędziego na 7?
Czyżby również nie znał
przepisów? Wracając na
chwilę do węgierskiego skrzydłowego Kolejorza, wychwalanego pod niebiosa przez
niektórych dziennikarzy za
jego strzały zewnętrzną częścią stopy. Przypominam, że
nie tak dawno temu w Ruchu
grał taki skrzydłowy, który
strzelał gole właśnie w ten
sposób m.in. w Bytomiu.
Grał z numerem 6 i nazywa
się Wojtek Grzyb! Co się
tyczy Pana z Krakowa, nie tak
dawno temu uważałem go za
najlepszego polskiego sędziego, ale niestety bardzo obniżył
loty, a decyzja o nieuznaniu
gola bydgoskiemu Zawiszy
woła o pomstę do nieba. „Cała
Polska widziała tylko Pan nie
N
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widział?”, że zacytuję klasyka.
No cóż, trzeba wykrzesać
resztki sił i zdobyć choć jeden
punkt pieczętujący trzecie
miejsce w tabeli, udział w Gali
Ekstraklasy oraz grę w eliminacjach do Ligi Europejskiej,
w co na chwilę przestaliśmy
wierzyć. Na szczęście po raz
kolejny nasi działacze stanęli
na wysokości zadania. Mam
nadzieję także, że Ján Kocian
zdobędzie tytuł Trenera Roku,
a tuż po wręczeniu tejże
nagrody uczcimy ten sukces
tradycyjną „lampką kawy” na
co w pełni i trener i działacze
i piłkarze bezsprzecznie zasłużyli. Na szczęście zostałem
zaszczycony zaproszeniem na
Galę Ekstraklasy i będę mógł
wprowadzić te słowa w czyn,
czego wszystkim Państwu
życzę! P.S. Jeszcze jeden
powód do dumy. Nasi piłkarze
uhonorowali tegorocznego
Mistrza Polski szpalerem,
a potem zrobili swoje. Tak
się pokazuje klasę, Panowie
z Poznania!
R
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RUCH Z LICENCJĄ
NA PUCHARY!
Komisja Odwoławcza ds. Licencji Klubowych przyznała Ruchowi licencję na grę
w kwalifikacjach Ligi Europy!
Dzięki tej decyzji „Niebiescy”
będą mogli wystąpić w rozgrywkach Ligi Europy. Warto
podkreślić, że dla Ruchu będzie to trzeci start w europejskich pucharach w ciągu ostatnich pięciu sezonów!
– Uwiarygodniliśmy nasze
prognozy finansowe. Wzięliśmy po uwagę wszystkie
uwagi i wskazówki Komisji,
czego efektem jest pozytywna
weryfikacja złożonych przez
nas dokumentów. Ciężko

pracowaliśmy, by sprostać wymaganiom. Wierzyliśmy, że
otrzymamy zgodę na występy
w europejskich pucharach,
dlatego bardzo cieszymy się
z tej decyzji. To dowód na to,
że Ruch nigdy nie składa broni – mówił Dariusz Smagorowicz, prezes Ruchu Chorzów
S.A.
„Niebiescy” mają już zapewniony start w kwalifikacjach
Ligi Europy. Zmagania w tych
rozgrywkach rozpoczną od II
rundy eliminacyjnej. Losowanie tej fazy odbędzie się 23
czerwca, a Ruch będzie w nim
rozstawiony. Pierwsze mecze
tej rundy zaplanowano na 17
lipca, a rewanże na 24 lipca.
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RESPEKT TO PODSTAWA!
W CIĄGU KILKU MIESIĘCY DIAMETRALNIE ODMIENIŁ OBLICZE CHORZOWSKIEJ DRUŻYNY, KTÓRA ZAPRACOWAŁA NA MIANO REWELACJI ROZGRYWEK. JEGO
ZESPÓŁ W OSTATNIEJ KOLEJCE SEZONU POWALCZY O LIGOWE PODIUM. O METODACH PRACY Z DRUŻYNĄ, POLSKIEJ LIDZE I PLANACH NA PRZYSZŁOŚĆ,
ROZMAWIAMY Z TRENEREM RUCHU – JÁNEM KOCIANEM.
Jak wygląda sytuacja kadrowa
przed meczem z Pogonią?
JK: - Do drużyny wróci Marek
Szyndrowski, który pauzował
za żółte kartki. W meczu z Lechem mieliśmy na prawej stronie obrony problemy. Nie było
Konczkowskiego, Helika, Gieragi i z konieczności musiał tam zagrać Maciej Sadlok. Wśród kontuzjowanych bez zmian – Martin
Konczkowski zacznie dopiero zajęcia indywidualnie, podobnie jak
Artur Gieraga. Kuba Kowalski
i Michał Helik jeszcze nie trenują. Natomiast z Danielem Dziwnielem jest wszystko w porządku
i powinien być gotowy na mecz.
Mecz w Poznaniu nie wyszedł,
ale 3 punkty w dwóch ostatnich
meczach to chyba niezły wynik.
JK: - Wagę trzech punktów wywalczonych w Warszawie ukazała
ostatnia kolejka. Gdybyśmy przegrali oba mecze to wyprzedziłby
nas Górnik. Dlatego tak ważna
była ta wygrana. Dodatkowo cieszy to, że pokonaliśmy najlepszą
polską drużynę. W Poznaniu nie
pokazaliśmy równie dobrej formy
i skończyło się porażką.
Wszyscy liczymy, że „Niebiescy”
w meczu z Pogonią postawią
przysłowiową kropkę nad „i”.
Inny wynik niż podium na
koniec sezonu pozostawiłby duży
niedosyt.
JK: - Nie mamy czarnych myśli.
Uważam, że cały okres, odkąd jestem z tą drużyną, trzeba uznać za
udany. Nikt z nas nie przypuszczał, że będziemy walczyć o podium i grę w europejskich pucharach. Jest to efekt ciężkiej pracy,
którą wykonaliśmy przez cały ten

wielokrotnie tak było i myślę,
że to jest najlepsza ocena relacji
szkoleniowca z zawodnikami.

• Najważniejsze, by piłkarze realizowali pomysły trenera na boisku – uważa Ján Kocian.
czas na treningach i w meczach.
Trzeba za to piłkarzom podziękować, ale musimy jeszcze zdobyć ten brakujący punkt, abyśmy
po ostatnim meczu wszyscy byli
szczęśliwi. Wiemy już, że zagramy w pucharach, ale chcemy jeszcze utrzymać miejsce na podium.
Generalnie wszystkie zakładane
cele w tym sezonie zrealizowaliśmy. Najpierw założeniem było
utrzymanie, kolejnym celem była
pierwsza ósemka – dostaliśmy
się do niej bardzo szybko. Potem
znaleźliśmy się na podium i za cel
postawiliśmy sobie utrzymać tę
pozycję i jesteśmy blisko realizacji
tych zamierzeń.
Czekają nas występy w Europie.
Jak ta drużyna się zmieni w tej
krótkiej przerwie po sezonie?
JK: - Już teraz, na finiszu rozgrywek, rozglądaliśmy się za piłkarzami, którzy mogliby wzmocnić
nasz zespół w nowym sezonie.

Z kilkoma kandydatami prowadzone są już rozmowy. Do
finalizacji jeszcze jednak daleko.
Wielu zawodników chcielibyśmy
zobaczyć na treningu, w sparingach, dlatego spodziewamy się
kilku gości w czasie przygotowań
do sezonu. Nie chcemy, aby kadra
drużyny była wielka. Poszukujemy jakości i alternatywy. Chcemy,
aby każda pozycja była zdublowana.
Nasi piłkarze staną w niedzielę
przed trudnym zadaniem powstrzymania najlepszego strzelca
polskiej ligi Marcina Robaka oraz
czołowego „asystenta” Akahosiego.
JK: - W ostatnim meczu z Pogonią, który przegraliśmy 1:3, ale
także w całym sezonie ci zawodnicy najbardziej się wyróżniali.
Uważam jednak, że cały zespół
ze Szczecina jest silny. Bierzemy
pod uwagę indywidualne umie-

jętności przeciwników, ale także
drużynę jako całość. W ten sposób przygotowujemy się do tego
meczu.
W ostatniej kolejce Ruch będzie
prowadził korespondencyjny
pojedynek z Górnikiem o miejsce
na podium. Czy to argument
wzmacniający mobilizację?
JK: - Oczywiście. My chcemy zając trzecie miejsce i Górnik też
chce. Nazwałbym to takimi derbami. Tylko nie na boisku, a na
odległość. W obu zespołach piłkarze mobilizują się, by w końcowej tabeli być wyżej od lokalnego
rywala. Trzeba pamiętać, że Górnik znalazł się w tej sytuacji dzięki systemowi rozgrywek. Gdyby
nie podział punktów, to zabrzanie
nie mieliby szans nas wyprzedzić.
Po tym, jak wyciągnął Pan zespół
z dna tabeli i wprowadził do
czołówki, mówi się o Panu jako

o bohaterze. Czuje się Pan nim?
JK: - Bohater to chyba za mocne słowo w moim przypadku.
Wykonaliśmy tutaj kawał dobrej
roboty. Cieszę się, że przyłożyłem
do tego rękę. Jestem zadowolony
z naszej gry. Były bolesne porażki,
jak te z Górnikiem, Piastem czy
Podbeskidziem, ale były także
wielkie zwycięstwa, że wspomnę
chociażby grudniowe Wielkie
Derby, wygraną z Cracovią, czy
ostatnie zwycięstwo z Legią. To
był naprawdę dobry czas.
Są różne typy trenerów – od dyktatora do kumpla. Gdzie by Pan
umieścił siebie na tej skali?
JK: - Na pewno nie jestem dyktatorem. Staram się być komunikatywny z dobrym kontaktem z zawodnikami, ale trener nie może
być ich kumplami. Musi być w tej
relacji respekt, aby piłkarze realizowali pomysły i założenia trenera na boisku. W mojej drużynie

A jak, po kilku miesiącach pracy
w Polsce i obserwowaniu zespołów występujących w najwyższej
klasie rozgrywkowej, ocenia Pan
nasza ligę?
JK: - Jest kilka dobrych drużyn, ale ogólnie rywalizacja jest
wyrównana. Najlepsze zespoły
mogą przegrać z tymi z dołu tabeli. Ponad resztę wystaje nieco
Legia, ale różnice pomiędzy pozostałymi zespołami, od drugiego
do nawet 10. miejsca, nie są tak
duże. Teraz zobaczymy jak polskie zespoły poradzą sobie w europejskich pucharach. Awans
Legii do Ligi Mistrzów były dobry dal całej ligi. Lech, Zawisza
i my także musimy dać z siebie
wszystko, aby osiągać dobre wyniki w Europie i podnosić polski
futbol w górę.
W walce o jak najlepszy rezultat
pomaga nam zawsze „12 zawodnik” czyli nasi fani. Sympatycy
„Niebieskich” to jedna z najbardziej zaangażowanych i aktywnych kibicowsko ekip w kraju.
JK: - To prawda. Bardzo chciałbym podziękować kibicom, którzy przez cały sezon nas wspierali
i zaprosić na nasz ostatni mecz
w tym sezonie. Piłkarze zrobią
wszystko, abyśmy stanęli na podium. Liczę, że nasi fani wypełnią stadion i będą z nami. Zwycięstwem nad Pogonią chcemy
im podziękować za ich całoroczne wsparcie, również w meczach
wyjazdowych. Głęboko wierzę,
że po meczu będziemy się wspólnie radować.

JAK GRAŁY REZERWY I JUNIORZY?
GRAJĄCE W GRUPIE MISTRZOWSKIEJ III LIGI REZERWY RUCHU PRZEGRAŁY PRZED TYGODNIEM Z REKORDEM BIELSKO-BIAŁA, JEDNAK JUŻ KILKA DNI PÓŹNIEJ NASZ
ZESPÓŁ PRZEŁAMAŁ ZŁĄ PASSĘ POKONUJĄC NA WŁASNYM STADIONIE NADWIŚLANA GÓRA 3:2.

T

rener zespołu Tomasz Fornalik po meczu był bardzo zadowolony z postawy swoich
zawodników. – W każdym meczu
grupy mistrzowskiej ta drużyna
pokazywała, że ma charakter i
jakość, natomiast ciągle brakowało czegoś, żeby zapunktować.
Dzisiaj się nam to udało i bardzo
cieszymy się z tego zwycięstwa
– mówiła Tomasz Fornalik.

Również zespół występujący w
CLJ spisał się bez zarzutu pewnie
pokonując w wyjazdowym meczu
Promień Żary 5:0. Natomiast ich
młodsi koledzy ze Śląskiej Ligi
Juniorów Młodszych pokonali w
wyjazdowym spotkaniu Energetyka ROW Rybnik 4:1.
REZERWY
Ruch II Chorzów – Rekord Bielsko-

-Biała 1:4 (0:2)
Bramka dla Ruchu: Patryk Lipski 49 k.
Ruch: Lech – Korczyński,
Spychaj, Sikora (77 Siebert),
Chwastek – Olejniczak (46 S.
Żukowski) Urbańczyk, Lipski,
Kwiatkowski – Mularczyk (46
Węgrzyn), Stanisławski (71 Żyłka); trener: Tomasz Fornalik.
Ruch II Chorzów – Nadwiślan Góra
3:2 (1:1)

Bramki dla Ruchu: Patryk Lipski 4, Robert
Chwastek 85, Filip Olejniczak 90.
Ruch: Majda – Siebert, Spychaj,
Szal, P. Cheba – Lipski – Węgrzyn (45 Chwastek), Trojak (45
Korczyński), Żyłka (74 D. Cheba), Mularczyk (50 Olejniczak)
– Kwiatkowski; trener: Tomasz
Fornalik.
CENTRALNA LIGA JUNIORÓW

Promień Żary – Ruch Chorzów 0:5
(0:1)
Bramki: Alex Tyszczak 23, Dominik Cheba 54, Patryk Cheba 68, Łukasz Siedlik 86, Michał Szal 90.
Ruch: Derbisz – D. Cheba, Szal,
Siebert (64 Kruczyński), Wleciałowski
– S. Żukowski (46
Węgrzyn), Szczygieł, P. Cheba
– Tyszczak, Siedlik, Żyłka (57 Lewandowski); trener: Ireneusz
Psykała.

Śląska Liga Juniorów Młodszych
Energetyk ROW Rybnik – Ruch
Chorzów 1:4
Bramki dla Ruchu: Daniel Skalski 2, Jakub
Żmuda 16, 62, 76.
Ruch: Grabara – Szymura, Stefański, M. Bobryk, M. Żukowski – Sołdecki, Fredyk, Skalski,
Starowicz – Lewandowski (41
Głąb) – Żmuda; trener: Mateusz
Michalik.

Studiuj

inżynierię zarządzania
Nowy kierunek na Śląsku
• dyplom inżyniera
• interdyscyplinarny kierunek łączący
wiedzę biznesową z techniczną
• pozytywna opinia PKA
Dostępne specjalności m.in.:
• Inżynieria zarządzania procesami produkcyjnymi
• Inżynieria zarządzania innowacjami w przemyśle

TYLKO DO 31 MAJA CZESNE JUŻ OD

220 ZŁ 270 ZŁ MIESIĘCZNIE

400 ZŁ

ORAZ DYPLOM LICENCJATA LUB INŻYNIERA na kierunkach:
BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
LOGISTYKA
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

DELTA Plus

PEDAGOGIKA
POLITOLOGIA

Chorzów, aleja Wojska Polskiego 18

0ZŁ
DO 31 MAJA

WPISOWE

TURYSTYKA I REKREACJA
ZARZĄDZANIE

NOWE KIERUNKI

PRAWO W BIZNESIE

Zapisz się on-line: www.wsb.pl

tel. (32) 346 346 6
opel.deltaplus.pl
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RUCH CHORZÓW VS Pogoń Szczecin
Niedziela, 1 czerwca 2014, 18.00

Z POGONIĄ O KROPKĘ NAD „I”

DRUŻYNA RUCHU JEST JUŻ BARDZO BLISKA ZREALIZOWANIA ZAKŁADANEGO CELU. O BRAKUJĄCY PUNKT „NIEBIESCY” ZAGRAJĄ Z POGONIĄ SZCZECIN.

PRAWDOPODOBNE SKŁADY
JANUKIEWICZ

84

GOLLA

FRĄCZCZAK

HERNANI

14

9

44

17

6

AKAHOSHI

KUN

27

19

28

ROGALSKI

MURAWSKI

MAŁECKI

LEWANDOWSKI

7

ROBAK

11

9
KUŚWIK

7

3

5

STARZYŃSKI

DZIWNIEL

ZIEŃCZUK

4

16

SURMA

BABIARZ

32

21

2

SADLOK

STAWARCZYK

20

MALINOWSKI SZYNDROWSKI

12
KAMIŃSKI

TRENERZY: Ruch Chorzów – Ján Kocian; Pogoń Szczecin – Dariusz Wdowczyk.

BILANS MECZÓW
Rok
1994/1995
1997/1998
1998/1999
1999/2000
2000/2001

Ruch vs Pogoń
1:1, 0:0
1:1, 0:0
1:1, 0:1
2:2, 1:1
0:1, 3:3

Rok
2001/2002
2002/2003
2003/2004
2012/2013
2013/2014

Ruch vs Pogoń
3:0, 0:0, 0:0, 1:1
3:0, 3:0
1:0, 2:2
2:3, 0:1
1:1, 1:3

Łącznie obie drużyny spotkały się w lidze w 76. spotkaniach.
Ruch wygrał 22 spotkania, zremisował 32 i poniósł porażki 22.
Bramki w stosunku 99-77 są na korzyść chorzowian.
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P

ogoń przystępowała
do rywalizacji w grupie
mistrzowskiej z zamiarem
walki o ligowe podium. Jednak
szybko okazało się, że cel ten nie
zostanie w Szczecinie zrealizowany. „Portowcy” zajmują
dopiero 7. miejsce w tabeli
i wydaje się, że ostatnia
kolejka będzie dla nich meczem
o pietruszkę. Jednak szczecinianie mają o co walczyć, bowiem
do 5. miejsca tracą 3 punkty
i przy korzystnych wynikach
w innych spotkaniach mogą
awansować w tabeli. Należy
pamiętać, że im wyższe
miejsce zajmie zespół tym
większą premię otrzyma
od organizatora rozgrywek. W przypadku Pogoni
chodzi nawet o dodatkowe
400 tys. zł. Ale nie tylko
czynnik finansowy mobilizuje
„Portowców”. Chcą oni również
zrehabilitować się w oczach
swoich kibiców za fatalne wyniki
w grupie mistrzowskiej. – Byłoby
miłym akcentem zakończyć sezon zdobyciem trzech punktów
na wyjeździe. Chcemy wygrać
pierwszy raz w rundzie finałowej
– zapowiada Marcin Robak,
napastnik zespołu ze Szczecina.
FATALNIE W GRUPIE
MISTRZOWSKIEJ
Pogoń zakończyła sezon zasadniczy na wysokim 4. miejscu. Ekipa Trenera Dariusza
Wdowczyka wymieniana była
jako główny konkurent Ruchu
w walce o miejsce na podium
w końcowej klasyfikacji. Rzeczywistość dla „Portowców” okazała
się jednak brutalna. Pogoń nie
wygrała żadnego z sześciu rozegranych dotychczas meczów
rundy finałowej, zdobywając
w nich zaledwie 2 punkty. Na
dodatek ekipa Wdowczyka aż
cztery spotkania rozegrała przed
własną publicznością. Najbardziej bolesnej porażki szczecinianie doznali w Krakowie przegrywając z Wisłą aż 0:5. Skąd
taka obniżka formy? – W wielu
meczach o wyniku przesądzały
detale. Nie byliśmy dużo słabsi
od rywali, ale szczegóły decydowały o niekorzystnych dla nas
wynikach. Mam nadzieję, że to
się odwróci w ostatnim spotkaniu. Jedziemy do Chorzowa po
zwycięstwo – zapowiada Dominik Kun, pomocnik Pogoni.
UWAGA NA ROBAKA!
Największym zagrożeniem dla
chorzowskiej bramki będzie
w niedzielnym meczu właśnie

rawski czy Ława to zawodnicy, którzy potrafili stworzyć
mu sytuacje. Pomoc Pogoni
jest bardzo mocna – ostrzega „Surmik”. – Przed nami
trudny mecz, bo Pogoń
nie zwykła odpuszczać.
Pracowałem z trenerem
Wdowczykiem i wiem,
jak on podchodzi do
każdego meczu – dodał. Czołową postacią szczecińskiej linii
pomocy jest Takafumi
Akahoshi.
Japończyk
to najlepszy asystent w zespole „Portowców”. Dotychczas 12
razy swoimi podaniami otwierał
kolegom drogę do bramki.
• Kibice w meczu z Pogonią
liczą na wysoką formę urodzonego w… Szczecinie Filipa Starzyńskiego.
Robak. Napastnik Pogoni to lider
klasyfikacji najlepszych strzelców
Ekstraklasy z dorobkiem 22. bramek. „Niebiescy” przekonali się
o skuteczności Robaka w marcowym spotkaniu w Szczecinie.
31-letni snajper ustalił wówczas
wynik meczu na 3:1 dla „Portowców”. Napastnik Pogoni jest
o krok od zdobycia korony króla
strzelców. W meczu z Ruchem
chce zdobyć kolejnego gola. –
Chciałbym
przypieczętować
zwycięstwo bramką w ostatnim
meczu. Będę do tego dążył i mam
nadzieję, że uda się pokonać bramkarza Ruchu – mówił Robak.
SILNA POMOC
Zdaniem Łukasza Surmy nie
tylko na Robaka trzeba zwracać baczną uwagę. – Marcin jest
oczywiście wiodącą postacią, ale
pamiętajmy, że gdyby nie silnia druga linia, to tych bramek
miałby mniej. Akahoshi, Mu-

Pogoń to wciąż
bardzo mocny
zespół, mimo
słabych ostatnio
wyników.

PERSONALNIE MOCNI
Pogoń to wciąż bardzo mocny
zespół, mimo słabych ostatnio
wyników. Trzon drużyny tworzą
bramkarz Radosław Janukiewicz,
obrońcy Adam Frączczak, Wojciech Golla i Maciej Dąbrowski, którego zabraknie w meczu
przy Cichej z powodu nadmiaru
żółtych kartek. W pomocy karty rozdają doświadczeni Rafał
Murawski i Bartosz Ława oraz
kreatywny Akahoshi. W ataku
niepodzielnie rządzi Marcin Robak. – Jeśli spojrzymy na skład
Pogoni, to w każdej formacji
znajdziemy lidera. Zawodnika,
który z niejednego pieca chleb
jadł. Mają również bardzo dobrego trenera. Nie uważam, że postawa klubu ze Szczecina w tym
sezonie to wielka niespodzianka,
chyba że weźmiemy pod uwagę
fakt, że w Pogoni dawno nie było
sukcesów. Patrząc po nazwiskach,
to jedna z mocniejszych drużyn
w ekstraklasie – uważa Łukasz
Surma.
KRÓLOWIE REMISÓW
Podział punktów – takim rezultatem najczęściej kończą się
mecze Pogoni w tym sezonie.
Spośród 36. dotychczas rozegranych spotkań „Portowcy”
zremisowali aż 16! To najwyższy wynik w całej lidze. Remisy
najczęściej padały także w meczach Pogoni z Ruchem. Do tej
pory obie drużyny mierzyły się
w rozgrywkach ligowych 76 razy.
„Niebiescy” tyle razy wygrywali,
co przegrywali – 22 razy, a pozostałe 32 mecze kończyły się
podziałem punktów. Piłkarze
Ruchu oraz kibice „Niebieskich” liczą na zwycięstwo, choć
do zrealizowania celu, trzeciego
miejsca, wystarczy remis, czyli
wynik, od którego specjalistami
są „Portowcy”.

TABELA LIGOWA
L.P.
Klub
M
1. Legia Warszawa 36
2. Lech Poznań 36
3. Ruch Chorzów 36
4. Górnik Zabrze 36
5. Lechia Gdańsk 36
6. Wisła Kraków 36
7. Pogoń Szczecin 36
8. Zawisza Bydgoszcz 36
9. Śląsk Wrocław 36
10. Podbeskidzie B-B 36
11. Jagiellonia 36
12. Piast Gliwice 36
13. Korona Kielce 36
14.
Cracovia
36
15. Widzew Łódź 36
16. Zagłębie Lubin 36

PKT Z R P BR
47 (63) 25 3 8 73-34
40 (53) 19 9 8 68-38
33 (50) 16 10 10 47-48
31 (42) 14 10 12 53-55
29 (40) 12 13 11 44-41
28 (45) 13 11 12 49-45
26 (47) 11 16 9 50-50
25 (42) 12 10 14 47-46
31 (34) 11 15 10 44-40
29 (31) 10 14 12 37-43
28 (39) 12 11 13 57-56
27 (34) 11 11 14 41-54
26 (37) 10 14 12 46-51
24 (39) 12 7 17 41-54
19 (22) 7 9 20 33-59
16 (29) 7 9 20 32-48

37. KOLEJKA
1 czerwca,
18:00
1 czerwca,
Ruch Chorzów Pogoń Szczecin
18:00
1 czerwca,
Wisła Kraków
Zawisza Bydgoszcz
18:00
1 czerwca,
Górnik Zabrze
Lechia Gdańsk
18:00
31 maja,
Cracovia
Jagiellonia Białystok
20:30
31 maja,
Korona Kielce
Śląsk Wrocław
20:30
Podbeskidzie
31 maja,
Piast Gliwice
Bielsko-Biała
20:30
31 maja,
Zagłębie Lubin
Widzew Łódź
20:30
Legia Warszawa

Lech Poznań

WYNIKI 36. KOLEJKI
Pogoń Szczecin
Lech Poznań
Zawisza Bydgoszcz
Lechia Gdańsk
Śląsk Wrocław
Jagiellonia Białystok
Podbeskidzie B-B
Widzew Łódź

0-1 Legia Warszawa
4-0 Ruch Chorzów
0-1
Górnik Zabrze
2-2
Wisła Kraków
1-0
Cracovia
4-4
Korona Kielce
2-0
Zagłębie Lubin
2-1
Piast Gliwice

OSTATNI MECZ
LECH POZNAŃ – RUCH CHORZÓW
4:0 (2:0)
1:0 Szymon Pawłowski, 36 min.
2:0 Kasper Hamalainen, 38 min.
3:0 Łukasz Teodorczyk, 68 min.
4:0 Daylon Claasen, 78 min.
Lech: Kotorowski – Kędziora, Wołąkiewicz,
Kamiński, Henriquez – Trałka, Linetty (75
Injac) – Lovrencsics, Hamalainen (72 Claasen), Pawłowski (80 Formella) – Teodorczyk;
trener: Mariusz Rumak.
Ruch: Kamiński – Sadlok (72 Smektała),
Malinowski, Stawarczyk, Dziwniel – Babiarz
(88 Urbańczyk), Surma – Zieńczuk, Starzyński,
Włodyka (72 Gigołajew) – Kuświk; trener:
Ján Kocian.
Żółte kartki: Lovrencsics, Injac.
Sędziował: Minoru Tojo (Japonia).
Widzów: 14 000.

www.silesiaclinic.pl

AKCESORIA
W SUPERCENACH

ADAPTER
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KARTA8PGB MICRO SDHC
NOKIA
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19, zł

9
39,9 zł

Przyjdź do sklepu T-Mobile
i skorzystaj z promocji

AWKOW-11Y0
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W
ZESTA OOTH NOKIA BH
BLUET
99

59, zł
99

39, zł

Podane ceny zawierają podatek VAT 23%. Oferta dostępna w wybranych sklepach T-Mobile do 31.03.2014 lub do wyczerpania zapasów.
Oferta dostępna w sklepach w Bielsku-Białej: ul. Cechowa 5, ul. Mostowa 5 (Galeria Sfera); Częstochowie: al. NMP 40/42, al. Wojska Polskiego 207 (Galeria Jurajska); Gliwicach: ul. Lipowa 1 (CH Forum), ul. Zwycięstwa 45;
Katowicach: ul. Chorzowska 107 (CH Silesia), al. Roździeńskiego 200 (CH Dąbrówka), ul. Stawowa 13; Rudzie Śląskiej: ul. 1 Maja 310 (CH Plaza); Rybniku: ul. Raciborska 16 (CH Plaza); Sosnowcu: ul. Modrzejowska 32a,
ul. Sienkiewicza 2 (CH Plaza); Zabrzu: ul. Szkubacza 1 (CH M1), pl. Teatralny 12 (CH Platan)
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