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WRACAMY NA CICHĄ

SZYBKA PIŁKA
JÁN KOCIAN
trener Ruchu Chorzów

Miniony tydzień w wykonaniu „Niebieskich” był bardzo udany. Po
odniesieniu pierwszego ligowego zwycięstwa w starciu z Piastem,
nasz zespół zanotował świetny występ przeciw faworyzowanemu
Metalistowi Charków w IV rundzie eliminacji Ligi Europy. Piłkarze Ruchu oraz trener Ján Kocian pełni entuzjazmu przystąpią do
rywalizacji z poznańskim Lechem.
Panie trenerze, humor chyba
dopisuje?
JK: - Zdecydowanie tak. Zagraliśmy w czwartek dobry mecz.
Dla trenera to najlepsze co może
być, gdy zawodnicy realizują nakreśloną taktykę. Wyglądało to
bardzo dobrze przez 75 minut,
w starciu z bardzo silnym przeciwnikiem. Jestem więc zadowolony z gry. Wynik mógł być
lepszy, ale podobnie było w poprzedniej rundzie w starciu z Esbjergiem.

W spotkaniu
z Metalistem
piłkarze
wszystkie siły
zostawili na
boisku. To
maksymalne
zaangażowanie spróbujemy powtórzyć
w starciu
z silnym
przeciwnikiem
z Ekstraklasy.
To przecież
wicemistrz Polski

Nie powinno być już wątpliwości,
czy „Niebiescy” są dobrze przygotowani do sezonu. Od ponad
miesiąca grają co trzy dni i to
coraz lepiej.
JK: - Już w zeszłym sezonie grała
niemal ta sama jedenastka. Z jednej strony dobrze, bo piłkarze są
w rytmie, a mecz jest najlepszym
treningiem. Ale przychodzi taki
moment, że ta zmiana jest potrzebna. Po meczu z Metalistem
piłkarze mieli dwa dni na regenerację. Być może będziemy musieli
zrobić jakieś roszady w składzie.
Zobaczymy, jak zawodnicy będą
się czuli, jaki będzie ich stan
zdrowia. Obserwujemy to stale
na treningach. Napięty kalendarz ma więc swoje plusy i minusy, ale
drużyna jest dobrze przygotowana do sezonu.
W czwartek Pański zespół grał z wielkim zaangażowaniem. Możemy
liczyć, że na mecz z Lechem zawodnicy będą równie mocno zmotywowani?
JK: - W spotkaniu z Metalistem piłkarze wszystkie siły zostawili
na boisku. To maksymalne zaangażowanie spróbujemy powtórzyć
w starciu z silnym przeciwnikiem z Ekstraklasy. To przecież wicemistrz Polski, jedna z najsilniejszych drużyn w kraju. Musimy się
dobrze przygotować i powalczyć o trzy punkty. Z każdym kolejnym
przeciwnikiem rośnie głód na dalsze zwycięstwa. Im silniejszy rywal,
tym lepiej dla piłkarzy. Ta motywacja jest wtedy wyższa. Nie mam nic
przeciwko Podbeskidziu, czy Łęcznej, ale gra przeciwko Metalistowi,
czy Lechowi jest nieco inna.
P
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wać na wyjeździe. Tymczasem atut własnego boiska
jest nie do przecenienia –
podkreśla Grzegorz Kuświk.

Po bardzo dobrym występie przeciwko ukraińskiemu Metalistowi w
eliminacjach Ligi Europy,
„Niebieska” ekipa, pod dowództwem trenera Jána
Kociana,
przystąpi
do
drugiego w tym tygodniu
piłkarskiego
pojedynku.
W niedzielę, w ramach 6.
kolejki T- Mobile Ekstraklasy, Ruch zmierzy się na
własnym, w dosłownym
sensie, boisku z Lechem
Poznań. Po przymusowej
przeprowadzce na obiekt
Piasta, chorzowianie wracają na stadion przy ulicy
Cichej.

W tym sezonie pierwszym
gościem, którego „Niebiescy” podejmą przy Cichej
będzie poznański Lech. W
przeciwieństwie do Ruchu,
zespół ze stolicy wielkopolski zakończył już swoją
przygodę z europejskimi
pucharami i może skupić się na walce o ligowe
zwycięstwa. O adekwatne do ambicji zdobycze
punktowe ma tymczasowo
zatroszczyć się Krzysztof
Chrobak, który niespełna
dwa tygodnie temu zastąpił na stanowisku trenera
Mariusza Rumaka. To nie
jedyne zmiany w ekipie
z Poznania. Zespół może
wkrótce opuścić Łukasz
Teodorczyk, który dogrywa
szczegóły kontraktu z Dy-

– Choć do Gliwic zdążyliśmy
się już trochę przyzwyczaić,
cieszymy się, że wracamy
do Chorzowa. Do tej pory,
z powodu kiepskiego stanu
murawy na stadionie przy
Cichej, de facto wszystkie
mecze musieliśmy rozgry-

namem Kijów.
– Wiemy, że Lech nie jest
w optymalnej formie i ma
swoje problemy. Zresztą
jak większość drużyn występujących w Ekstraklasie. My jednak musimy się
skoncentrować na sobie,
na tym, aby jak najlepiej
przygotować się do niedzielnego meczu i powalczyć o komplet punktów.
Na pewno w realizacji tych
planów pomoże nam to,
że zagraliśmy niezły mecz
przeciwko Metalistowi. To
nas podbudowało moralnie – zapewnia Grzegorz
Kuświk.
Bezbramkowy remis, po
emocjonującym spotkaniu
z wymagającym i przede
wszystkim uważanym za
faworyta walki o awans do
rozgrywek grupowych Ligi
Europy, zespołem z Charkowa, ułatwi pełną mobi-

lizację przed niedzielnym
meczem. „Niebiescy” będą
chcieli nie tylko zrewanżować się poznaniakom,
którzy po dwóch ostatnich
konfrontacjach z zespołem
trenera Kociana mogli cieszyć się ze zwycięstw, ale
także podtrzymać dobrą
passę i dorzucić do skromnej zdobyczy punktowej
kolejne oczka. W wykonaniu tego zadania swoich
ulubieńców będą z pewnością wspierać kibice, którzy
udowodnili w czasie meczu
z Metalistem, że nie mają
sobie równych w tworzeniu
fantastycznej atmosfery na
stadionie.
– Nasi fani jak zwykle świetnie się spisali. Mam nadzieję, że w niedzielę stadion
przy Cichej będzie wypełniony po brzegi i wspólnie
powalczymy o kolejne ligowe zwycięstwo – dodaje
napastnik Ruchu.

OSTATNI MECZ
PIAST GLIWICE – RUCH CHORZÓW
0:1 (0:1)

Piast: Cifuentes – Klepczyński, Horvath,
Osyra, Brożek (78 Szeliga) – Martinez, Hadj
Said (46 Murawski) – Podgórski, Wilczek,
Badia (60 Kędziora) – Jurado; trener: Angel
Perez Garcia.

0:1 Grzegorz Kuświk, 13 min.

Ruch: Kamiński – Kuś, Malinowski,
Stawarczyk, Dziwniel – Surma, Babiarz –
Kowalski (65 Włodyka), Starzyński, Zieńczuk
(88 Gigołajew) – Kuświk (77 Efir); trener:
Ján Kocian.

Żółte kartki: Jurado, Murawski – Dziwniel,
Gigołajew.
Sędziował: Marcin Borski (Warszawa).
Widzów: 5100.

WIEŚCI Z KLUBU
Patronem pierwszego „domowego” spotkania przeciw Górnikowi
Łęczna, trochę niespostrzeżenie
wobec zamieszania związanego
z przeniesieniem meczu go Gliwic, był Józef Sobota, zdobywca pierwszej ligowej bramki dla
Ruchu. Z kolei patronem meczu
z poznańskim Lechem jest Teodor Peterek (na zdjęciu pierwszy
z lewej), pięciokrotny mistrz Polski z Ruchem, jeden z najznakomitszych napastników w historii
polskiej piłki. Więcej informacji
o legendarnym Peterku znajdziecie wkrótce w naszym serwisie –
www.ruchchorzow.com.pl

PATRON MECZU

Od początku nowego sezonu,
każde domowe spotkanie Ruchu ma swojego patrona, którym jest jeden z byłych wybitnych zawodników Ruchu.
Jest to okazja do przypomnienia sylwetek ludzi, którzy
przed laty nieśli radość sympatykom „Niebieskich” oraz
prowadzili chorzowski klub
do kolejnych wspaniałych sukcesów. Wizerunki patronów
znajdziecie m.in. na plakatach
zapowiadających mecze ligowe
przy Cichej.
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PRESSPEKT
W Y D A W N I C T W O

ul.Zawadzkiego 45,
44-109 Gliwice
tel. 32 234 72 01, fax 32 234 21 41
e-mail: office@hutalab.com.pl
Biuro Handlu
tel. 32 234 72 91, fax 32 234 76 80
www.hutalab.com.pl

Oferujemy:

stalowe obudowy górnicze

akcesoria obudów górniczych

obudowy tuneli drogowych

kszta³towniki konstrukcyjne

kszta³towniki zimnogiête
zamkniête

ciêcie wzd³u¿ne blach w krêgach

PRZEDSTAWIAMY NOWEGO
PARTNERA!

Z

wielką przyjemnością informujemy, że
Ruch Chorzów rozpoczął współpracę
z Polskim Górnictwem Naftowym
i Gazownictwem (PGNiG), które otrzyma
tytuł Sponsora Głównego naszego klubu.
PGNiG – lider rynku gazu w Polsce oraz
Ruch Chorzów – jeden z najbardziej utytułowanych i rozpoznawalnych klubów piłkarskich w naszym kraju postanowiły połączyć

siły, by wspólnie propagować pozytywny wizerunek futbolu i edukować najmłodsze pokolenia poprzez sport. Zgodnie z podpisaną
umową Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo będzie współpracować z naszym
klubem do końca sezonu 2014/2015 i otrzyma tytuł Sponsora Głównego. Logotyp nowego partnera Ruchu zostanie umieszczony
m.in. na strojach meczowych I drużyny Ruchu oraz na stadionie przy Cichej.
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NA ROZGRZEWKĘ
WOJCIECH KUCZOK
Pisarz, scenarzysta

TAKIEGO LECHA
NALEŻY ZLAĆ!
Tak, mnie też mecz z Metalistem wyglądał na najlepsze spotkanie w sezonie, przynajmniej
przez godzinę, bo potem z Niebieskich uszło powietrze i grali
wyłącznie na uwolnienie.
Trochę mi to przypominało
mecz z Interem Mediolan sprzed
kilkunastu lat, kiedy w Pucharze
UEFA Śrutwa i jego kompania,

Jeśli
Chorzowianie
będą grali
w ekstraklasie
tak
zmotywowani
i na takich
obrotach,
nie znajdą
na polskich
boiskach
pogromcy.

dołująca w lidze, stawiali dzielny opór drużynie dowodzonej
przez Seedorfa, Recobę i Robby
Keane’a. Z Interem wzniesienie się na wyżyny nie uchroniło
nas przed trzybramkową klęską,
w czwartek w Gliwicach Ruch
na szczęście po raz kolejny za-

4

Z KLUBU

grał według ulubionego trenerskiego porzekadła: „Jak się
meczu nie da wygrać, to trzeba
go zremisować” – w pucharach
najlepiej bezbramkowo. Jeśli
Chorzowianie będą grali w ekstraklasie tak zmotywowani i na
takich obrotach, jak w pierwszej
połowie przeciw ekipie z Charkowa, nie znajdą na polskich
boiskach pogromcy. Wydaje
się, że forsowne przygotowanie
przedsezonowe powoli zaczyna
przynosić efekty – drużyna łapie
właściwy rytm, gra coraz płynniej, szybciej, wciąż brakuje tylko
skuteczności, bo na brak szczęścia narzekać nie można, jeśli
oglądało się wyjazdowe potyczki z Esbjergiem i Piastem. Nasz
dzisiejszy rywal właśnie pozbył
się najlepszego napastnika, kilkanaście dni temu pozbył się trenera i resztek szacunku kibiców,
po raz kolejny w kompromitującym stylu odpadając z europejskich pucharów. Takiego Lecha
nie trzeba się bać, takiego Lecha
należy zlać. Lepszej okazji ku
temu nie będzie, bo Poznaniacy
niechybnie pozbierają się w tym
sezonie i będą walczyć o podium
– innej możliwości przy ich budżecie i potencjale kadrowym
nie widzę. Lech pokazał, jak się
odpada ze słabszymi od siebie,
Ruch w tym sezonie pokazuje,
jak się skutecznie walczy z silniejszym. Drużyna ma charakter
i najlepszego trenera, klub ma
potężnych sponsorów, a kibice
mają… rację, kiedy wywieszają
flagę z hasłem: „Do pełni szczęścia brakuje nam tylko stadionu”.
Ważne, że mamy wreszcie murawę, na której Niebiescy zagrają
pierwszy w tym sezonie mecz
w roli gospodarzy. Koniecznie
zwycięski!
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WRESZCIE W DOMU
PO BLISKO TRZECH MIESIĄCACH OCZEKIWANIA „NIEBIESCY” WRESZCIE ROZEGRAJĄ SWÓJ MECZ
DOMOWY W CHORZOWIE!

• Kibice Ruchu wreszcie będa mogli zasiąść na trybunach stadionu przy Cichej 6.

P

o ostatnim meczu poprzedniego sezonu, w którym
Ruch zremisował przy
Cichej z Pogonią, piłkarze oraz
kibice świętowali zdobycie
brązowych medali T-Mobile
Ekstraklasy. Następnie zawodnicy udali się na zasłużone urlopy,
a regenerację miała przejść
również chorzowska murawa.
MURAWA ZNIKNĘŁA
W drugim tygodniu czerwca główne boisko stadionu przy Cichej
przeszło zabieg frezowania. Polega on na ścinaniu górnej warstwy
trawy, do korzenia, aby murawę
zagęścić i odświeżyć. Zarządca
obiektu - MORiS Chorzów który był wykonawcą renowacji,
zapewniał, że płyta będzie gotowa na pierwsze spotkanie Ruchu
w nowym sezonie, czyli na starcie z FC Vaduz z Liechtensteinu w II rundzie eliminacji Ligi
Europy. Coś jednak poszło nie
tak. Trawa na boisku co prawda
odrosła, jednak nie na całej jego
powierzchni i na 4 dni przed zaplanowanym meczem, pucharową rywalizację należało w trybie
awaryjnym przenieść na Stadion
Miejski w Gliwicach.
ZAMIESZANIA CIĄG DALSZY
Było również za późno na zgło-

szenie imprezy masowej, dlatego
inaugurację sezonu w wykonaniu
„Niebieskich” mogło zobaczyć na
żywo jedynie 999 kibiców. Mimo
dodatkowych zabiegów, wykonywanych nieustannie na murawie stadionu przy Cichej, boisko
nadal nie nadawało się do gry.
Skutkiem tego było przeniesienie
kolejnego spotkania do Gliwic,
tym razem ligowego przeciw
Górnikowi Łęczna. Następnie
chorzowianie uzyskali zgodę
kolejnego „domowego” przeciwnika – Wisły Kraków – na zmianę gospodarza, dzięki czemu nie
trzeba było przenosić następnego
meczu. Nie udało się natomiast
uniknąć gry w Gliwicach w III
rundzie eliminacji Ligi Europy
przeciw duńskiemu Esbjergowi.
ZGODA NA POWRÓT
W lipcu i sierpniu boisko przy
Cichej wizytowali weryfikatorzy Śląskiego Związku Piłki
Nożnej. Ich drugie oględziny
zakończyły się wydaniem zgody
na rozgrywanie meczów piłkarskich. Jednocześnie rozpoczęły
się przygotowania do spotkania
z Lechem Poznań. – Bardzo się
cieszymy. Wreszcie będziemy
grać jako gospodarz na własnym
stadionie, a nie w Gliwicach.
Wszyscy długo czekaliśmy na

ten moment – mówił Jakub Kowalski, pomocnik Ruchu. Powrót
do domu może dodatkowo zmotywować „Niebieskich” przed niedzielnym spotkaniem. – Wreszcie
mamy możliwość grać u siebie
w domu. Mam nadzieję, że będzie to aspekt, który dodatkowo
zmotywuje nasz zespół na mecz
z Lechem – mówił trener Ján Kocian. – Mecz u siebie to zawsze
co innego. Tułaliśmy się jak takie
bezdomne dzieci i to na pewno
była jakaś trudność dla nas na początku sezonu. Mam nadzieję, że
będzie to dla nas nowy bodziec –
dodał Łukasz Surma.
MURAWA NIE PRZESZKODZI
Jak obecny stan murawy oceniają ci, którzy w niedzielę będą na
niej grać? – Myślę, że nie możemy patrzeć na to czy ta murawa
jest taka, czy inna. Musimy wyjść
na boisko, grać, zdobywać bramki
i wygrywać spotkania – stwierdził młody obrońca „Niebieskich”
Michał Helik. Z optymizmem
o płycie głównej chorzowskiego
stadionu mówił z kolei „Kowal”. –
Tydzień temu oglądałem murawę
i przez te 7 dni naprawdę zrobiła
duży postęp. Myślę, że można na
niej spokojnie grać i nie obawiać
się tego, że piłka będzie podskakiwała. Wierzę, że w najbliższym

meczu murawa nie będzie nam
przeszkadzała w grze – przekonuje pomocnik Ruchu. Dużo
bardziej sceptyczny jest jeden
z najbardziej doświadczonych zawodników w kadrze chorzowian
Łukasz Surma. – Murawa jest
w gorszym stanie niż była przed
renowacją, to nie ulega wątpliwości. Uważam, że mieliśmy jedną
z lepszych płyt w Polsce. Teraz
jest po prostu średnia. Mam nadzieję, że czas będzie działał na jej
korzyść – mówił „Surmik”.
„NIEBIESCY” LICZĄ NA KIBICÓW
Na stadion przy Cichej wracają
nie tylko piłkarze, ale również
kibice. Nasi fani, którzy w ostatnich tygodniach byli zmuszeni
do ciągłych wyjazdów, wreszcie
będą mogli zasiąść na trybunach chorzowskiej „świątyni”. –
Mamy nadzieję, że w niedzielę
na Cichej pojawi się komplet
widzów. Zawsze powtarzamy,
że kibice to nasz „12” zawodnik.
Wierzę, że pomogą nam wygrać
z Lechem – mówił „Kowal”. –
Kibice rewelacyjnie wspierali
nas w Gliwicach. Stwarzali tam
tak niesamowitą atmosferę, że
także czuliśmy się jak w domu.
Jednak tutaj jest atut własnego
boiska, gdzie każdej drużynie,
która przyjeżdża ciężko się gra.
Chcemy na własnym stadionie
zdobywać jak najwięcej bramek
i punktów, ciesząc przy tym naszych kibiców – dodał Michał
Helik. Do przyjścia na chorzowski stadion zachęca również
ulubieniec kibiców – trener Ján
Kocian. – Brakuje nam trochę
atmosfery własnego stadionu, tego przy Cichej. Wierzę,
że kibice licznie przybędą na
spotkanie z Lechem i będą nas
dopingować tak, jak w poprzednich meczach, także tych wyjazdowych – zakończył słowacki
szkoleniowiec Ruchu.

JAK GRAŁY REZERWY I JUNIORZY?

G

rające w III lidze opolsko-śląskiej rezerwy Ruchu
przełamały niekorzystną
serię i zremisowały w Częstochowie ze Skrą 0:0. Jak na razie
drugi zespół „Niebieskich” z
dorobkiem czterech punktów
zajmuje 17. miejsce w tabeli.
Warto jednak podkreślić, że jak
na razie nasza drużyna, żadnego
z sześciu dotychczasowych spo-

tkań, nie rozegrała przed własną
publicznością.
O wiele lepiej nowy sezon rozpoczął nasz zespół występujący
w Centralnej Lidze Juniorów.
Podopieczni trenera Ireneusza
Psykały wygrali dwa pierwsze
mecze. Na uwagę zasługuje
zwłaszcza rozgromienie Olimpii
Grudziądz aż 6:0 w inauguracyjnym spotkaniu.

MECZE
III LIGA

Skra Częstochowa – Ruch Chorzów 0:0 (0:0)

Jakub Sołdecki 33, Sebastian Żyłka 45, Damian Staro-

Szombierki Bytom – Ruch Chorzów 2:1 (1:0)

Ruch: Majda – Siebert (79 D. Cheba),

wicz 49, Kamil Fredyk 60, Kamil Lewandowski 76, 85.

Kamil Lewandowski 11

Micha Szal 82 z karnego.

Szal, Trojak, Karahmet – P. Cheba (82

Ruch: Kołodziej – D. Cheba, Spy-

Ruch: Grabara – Szymura, Stefański

Ruch: Majda – D. Cheba, Szal, Tro-

Węgrzyn), Lipski – Włodyka, Spychaj,

chaj, Patryk Stefański II, M. Żukow-

II, Sikora, M. Żukowski – Sarwicki,

jak, Konczkowski – Patryk Stefański

Kwiatkowski – Stefański I (74 Siedlik);

ski (65 Żmuda), Fredyk (74 Świtała),

Szczygieł (66 Żmuda), Żyłka (59 Rzy-

I, Lipski, P. Cheba, Spychaj, Janik

trener: Tomasz Fornalik.

Żyłka, K. Lewandowski, P. Cheba (46

mowski) – Sołdecki (59 M. Bobryk),

(Żyłka) – Siedlik (69 Sołdecki); trener:

CLJ

Sarwicki), Starowicz, Sołdecki (55 M.

K. Lewandowski, Starowicz; trener:

T. Fornalik.

Ruch Chorzów – Olimpia Grudziądz 6:0 (2:0)

Bobryk); trener: Ireneusz Psykała.

Ireneusz Psykała.

MKS Kluczbork – Ruch Chorzów 0:1 (0:1)

Nazwa Dealera

ul. Ulica 12
DELTA
Plus
tel. 888 88 88

www.xxx.pl
Chorzów,
aleja Wojska Polskiego 18

tel. (32) 346 346 6
opel.deltaplus.pl
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RUCH CHORZÓW VS Lech Poznań
Niedziela, 24 sierpnia 2014, 18.00

CELEM „TYMCZASOWY” SPOKÓJ

PREZENTUJĄCY SIĘ PONIŻEJ OCZEKIWAŃ „KOLEJORZ”, POD WODZĄ PEŁNIĄCEGO OBOWIĄZKI TRENERA KRZYSZTOFA CHROBAKA
PRÓBUJE WRÓCIĆ NA ODPOWIEDNIE TORY.

PRAWDOPODOBNE SKŁADY
KOTOROWSKI

27

WILUSZ

KĘDZIORA

M. KAMIŃSKI

26

4

35

16

7

HÄMÄLÄINEN

PAWŁOWSKI

19

11

25

JEVTIĆ

LINETTY

LOVRENCSICS

HENRIQUEZ

8

UBIPARIP

14

9
KUŚWIK

10

5
ZIEŃCZUK

7

STARZYŃSKI

KOWALSKI

16

4

BABIARZ

SURMA

3

2

32

22

DZIWNIEL

STAWARCZYK

MALINOWSKI

KUŚ

21
KAMIŃSKI

TRENERZY: Ruch Chorzów – Ján Kocian; Lech – Krzysztof Chrobak

BILANS MECZÓW
Rok
1998/1999
1999/2000
2002/2003
2007/2008
2008/2009

Ruch vs Lech
2:1, 0:5
2:0, 2:1
1:0, 0:0
0:2, 2:6
2:0, 1:1

Rok
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014

Ruch vs Lech
1:2, 1:3
1:0, 0:1
3:0, 0:3
0:4, 0:4
1:1, 2:4, 0:4

Łącznie obie drużyny spotkały się w lidze w 93. spotkaniach.
Ruch wygrał 40 meczów, zremisował 19 i poniósł porażki 34.
Bramki w stosunku 130-134 są na korzyść poznaniaków.

TABELA LIGOWA
L.P.
Klub
M PKT Z R P BR
1.
Górnik Zabrze
5 11 3 2 0 10-2
2. GKS Bełchatów 5 11 3 2 0 7-2
3. Legia Warszawa 5 10 3 1 1 12-3
4.
Lechia Gdańsk
6 10 3 1 2 10-8
5.
Pogoń Szczecin 5 9 2 3 0 10-6
6.
Wisła Kraków
5 9 2 3 0 10-7
7. Lech Poznań 5 8 2 2 1 10-6
8.
Górnik Łęczna
5 8 2 2 1 9-10
9. Podbeskidzie B-B 5 7 2 1 2 8-6
10. Śląsk Wrocław
5 7 2 1 2 5-7
11.
Jagiellonia
5 7 2 1 2 7-10
12.
Cracovia
5 4 1 1 3 4-8
13. Ruch Chorzów 5 4 1 1 3 4-9
14. Zawisza Bydgoszcz 6 3 1 0 5 7-14
15.
Piast Gliwice
5 2 0 2 3 2-9
16.
Korona Kielce
5 1 0 1 4 3-11

KALENDARIUM
31 sierpnia
Lechia Gdańsk – Ruch Chorzów (15:30)
12 września
Pogoń Szczecin – Ruch Chorzów (20:30)
21 września
Ruch Chorzów – GKS Bełchatów (15:30)
27 września
Zawisza Bydgoszcz - Ruch Chorzów (15.30)

6. KOLEJKA
Gospodarz

Gość

Zawisza Bydgoszcz

Lechia Gdańsk

Cracovia

Podbeskidzie
Bielsko-Biała

Górnik Zabrze

Górnik Łęczna

Jagiellonia
Białystok

Śląsk Wrocław

Legia Warszawa

Korona Kielce

Ruch Chorzów

Lech Poznań

Pogoń Szczecin

Wisła Kraków

GKS Bełchatów

Piast Gliwice

Wynik
0-2
(22
sierpnia)
23.08,
15:30
23.08,
18:00
23.08,
20:30
24.08,
15:30
24.08,
18:00
0-3
22.08
25.08,
18:00

WYNIKI 5. KOLEJKI
Górnik Łęczna
Jagiellonia Białystok
Korona Kielce
Lech Poznań
Piast Gliwice
Podbeskidzie B-B
Śląsk Wrocław
Wisła Kraków

5-2
0-3
0-3
1-1
0-1
1-1
0-0
3-1

Zawisza Bydgoszcz
Legia Warszawa
Górnik Zabrze
Pogoń Szczecin
Ruch Chorzów
GKS Bełchatów
Cracovia
Lechia Gdańsk

Do

Chorzowa przyjeżdża wicemistrz
Polski, który początku sezonu na pewno nie może
zaliczyć do udanych. Słaba gra
i przede wszystkim blamaż
w eliminacjach Ligi Europy
spowodowały, że trener Mariusz
Rumak stracił swoje stanowisko,
jako pierwszy szkoleniowiec
w nowym sezonie.
EUROPEJSKA WPADKA
„Kolejorz”, jako wicemistrz Polski, przystąpił do eliminacji Ligi
Europy. Poznaniacy rywalizację
rozpoczęli od II rundy, a pierwszą przeszkodą było Nomme
Kalju z Estonii. W spotkaniu rozegranym na wyjeździe Lech doznał wstydliwej porażki 0:1. Już
wtedy pojawiały się wezwania
do zwolnienia trenera Rumaka.
Prezesi „Kolejorza” zachowali
jednak spokój i rewanżu poznaniacy bez problemu odprawili
rywali z bagażem trzech bramek. Kolejny pucharowy przeciwnik wydawał się być jeszcze
łatwiejszy. Los skojarzył zespół
z Wielkopolski z półamatorskim klubem Stjarnan z Islandii. Pierwsze spotkanie również
rozegrano na wyjeździe, gdzie
doszło do powtórki z rozrywki.
Lechici przegrali 0:1. Liczono
jednak, że tak, jak w poprzedniej rundzie poznaniacy odrobią
straty w rewanżu. Nic z tych
rzeczy. Przez 90 minut meczu
przy Bułgarskiej „Kolejorz”
walił głową w mur, a końcowy
bezbramkowy rezultat oznaczał, że do IV rundy eliminacji
awansowali Islandczycy. Oliwy
do ognia, czyli do fatalnej atmosfery panującej w Poznaniu,
dolał trener rywali, który na pomeczowej konferencji przyznał,
że tylko czterech jego zawodników ma profesjonalne kontrakty, a pozostali trenują po szkole
lub pracy.
KARUZELA POSZŁA W RUCH
Kompromitujące odpadnięcie
z pucharów wywołało olbrzymią wściekłość poznańskich
kibiców, którzy w pamięci mieli
również zeszłoroczny blamaż
w Lidze Europy z litewskim
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RUCH CHORZÓW VS Lech Poznań,
Niedziela, 24 sierpnia 2014, GODZ. 18.00

REDAKCJA NIE ODPOWIADA ZA TREŚĆ REKLAM.
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.

ZNAJDŹ NAS
NA FACEBOOKU

• Bohaterem poprzedniego starcia z Lechem przy Cichej był Marcin Malinowski.
Żalgirisem Wilno. „Dobre fury
i wypłaty, od studentów w piłkę
baty” – to jeden z delikatniejszych transparentów jakie wywiesili fani Lecha podczas kolejnego meczu przy Bułgarskiej.
Porażka ze wspomnianymi „studentami” przelała czarę goryczy.
Trener Mariusz Rumak poprowadził jeszcze zespół w ligowym meczu z Lechią Gdańsk
(zwycięstwo na wyjeździe 2:1),
po czym został zwolniony. Jego
miejsce zajął Krzysztof Chrobak. Lech okazał się pierwszym klubem w lidze, w którym
doszło w nowym sezonie do
zmiany szkoleniowca. Krzysztof
Chrobak prowadzi „Kolejorza”
jedynie tymczasowo. Jego debiut przypadł na ligowe spotkanie z Pogonią Szczecin zakończone remisem 1:1. Wśród
kandydatów na nowego trenera
poznaniaków najczęściej wymienia się Macieja Skorżę, który w przeszłości pracował m.in.
w Wiśle i Legii, a ostatnio pracował w Arabii Saudyjskiej.
W LIDZE PRZECIĘTNIE
Poniżej oczekiwań Lechici prezentują się również w rozgryw-

REDAGUJĄ
Donata Chruściel, Tomasz
Ferens, Robert Kasperczyk.
FOTO
Norbert Barczyk / PressFocus,
Łukasz Laskowski / PressFocus
DTP
Leszek Waligóra / Presspekt
dtp@presspekt.pl

kach ligowych. Po wspaniałej
inauguracji – 4:0 w starciu
z Piastem Gliwice i hat-trick
Ubiparipa – Lech nieco spuścił
z tonu. W kolejnych czterech
starciach „Kolejorz” wygrał tylko raz. Obecnie poznaniacy zajmują 6. miejsce w tabeli i tracą
tylko 3 punkty do lidera, jednak
postawa drużyny Lecha wciąż
oceniana jest przez pryzmat europejskiej wpadki.
PROBLEMY KADROWE
Trener Chrobak ma spory
ból głowy przed spotkaniem
z Ruchem. „Kolejorz” stawi się
przy Cichej mocno osłabiony.
W meczu nie zagra najlepszy
strzelec Lecha poprzedniego
sezonu Łukasz Teodorczyk,
który wyjechał na testy medyczne do Dynama Kijów. W Chorzowie może go zastąpić Vojo
Ubiparip, który po wspomnianym występie przeciw Piastowi
Gliwice znacznie spuścił z tonu
i nie potrafi złapać dobrej formy.
Długa jest również lista kontuzjowanych. W meczu z Ruchem
na pewno nie zagrają zmagający się z urazem mięśnia czworogłowego uda Łukasz Trałka

BIULETYN WYDAJE

oraz Hubert Wołąkiewicz,
który w ostatnim spotkaniu ligowym z Pogonią Szczecin naderwał mięsień dwugłowy uda.
28-letniego stopera najprawdopodobniej zastąpi pozyskany
przed sezonem z GKS-u Bełchatów Maciej Wilusz, a pod
nieobecność Trałki w środku
pola zagrać mogą Karol Linetty
i Darko Jevtić, którzy w tygodniu trenowali indywidualnie.
W Chorzowie nie wystąpią
również bramkarz Jasmin Burić
i obrońca Kebba Ceesay.
BĘDĄ BRAMKI
Starcia Ruchu z Lechem zawsze obfitowały w dużą liczbę
bramek. W 93. dotychczas rozegranych spotkaniach padły aż
264 goli, co daje niezłą średnią
2,84 bramki na mecz. Zdarzało
się nawet, że w jednym spotkaniu padało 12 (4:8 w 1949 r.),
9 (5:4 w 1951 r.), czy też 8 goli
(2:6 w 2007 r.). Ostatni bezbramkowy remis zanotowano
ponad 11 lat temu. Liczymy
więc na emocjonujące widowisko z dużą liczbą trafień. Mamy
tylko nadzieję, że przynajmniej
o jedno lepsi będą „Niebiescy”.
NA ZLECENIE
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www.silesiaclinic.pl
• CENTRUM REHABILITACJI
• FIZJOTERAPIA SPORTOWA
• DIAGNOSTYKA
• PORADNIE SPECJALISTYCZNE

Centrum Fizjoterapii i poradnie specjalistyczne.
Medyczna obsługa klubów sportowych, praca ze
sportowcami wyczynowymi, doświadczona kadra
FOT.: IMAGEBASE.NET (2)

medyczna. Pokonaj ból szybko i skutecznie.
CENTRUM MEDYCZNE SILESIA CLINIC
41-500 CHORZÓW,
UL. STRZELCÓW BYTOMSKICH 11

OFICJALNY PARTNER MEDYCZNY RUCHU CHORZÓW

