1

Ruch Chorzów vs Jagiellonia Białystok
piątek,7 grudnia 2012, 18.00
oficjalny

bezpłatny

biuletyn

ruchu

chorzów

nr

7

/

7/2012

2012

Ruch Chorzów vs Jagiellonia Białystok
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powstrzymać
franka

Musimy posypać głowę popiołem i w meczu z Jagiellonią Białystok szukać rehabilitacji po czterech z rzędu
porażkach. W ostatnim występie w tym roku interesują nas tylko trzy punkty - deklarują „Niebiescy”.
Mamy wiarę, mamy chęci w
szatni przed meczem, a na boisku tego nie widać. Nic nam
nie wychodzi. Popełniamy proste błędy w obronie, niewiele
wychodzi nam w ataku. Nie
wiem dlaczego tak się dzieje zastanawiał się „na gorąco” po
meczu z Legią Arkadiusz Piech.
Refleksje
najskuteczniejszego zawodnika wicemistrzów
Polski oddawały nastroje w
drużynie, która na Łazienkowskiej poniosła czwartą z rzędu
porażkę w lidze. Zapomnieć o
meczu z Legią nie było łatwo,
ponieważ wszyscy „Niebiescy”
- poza bramkarzem Michalem
Peskoviciem - zagrali z Legią
zdecydowanie poniżej swych
możliwości. Nikt nie potrafił lo-

felieton
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na rozgrzewkę: Bogdan Kalus

gicznie wytłumaczyć
dlaczego?
Na poważniejsze ana- lizy
nie
było jednak czasu. Trzeba się
było szybko wziąć w garść, bo
do rozegrania pozostał jeszcze
ostatni akord jesiennej rundy. - Musimy posypać głowę
popiołem i w meczu z Jagiellonią Białystok szukać rehabilitacji - uważa Piech. - Z „Jagą”
koniecznie musimy zmazać
plamę. Poszukać punktów,
zagrać wreszcie dobre i skuteczne spotkanie. Udowodnić,
że Ruch może być groźny dla
najlepszych. Ewentualne zwycięstwo może sprawić, że na
zimową przerwę udamy się z
większym spokojem - dodał
nasz reprezentacyjny napastnik, który mile wspomina dwa
ubiegłosezonowe zwycięstwa
nad jedenastką z Białegostoku. Oba wygrane przez Ruch
w najskromniejszych rozmiarach. W Chorzowie po „złotej
bramce” Pawła Abbotta, na
wyjeździe właśnie po trafieniu Piecha.
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SZYBKA PIŁKA
Jacek Zieliński
trener Ruchu Chorzów

Z „Jagą” wszyscy
walczymy
o życie
Przed Ruchem pożegnalnym mecz w tym roku.
„Niebiescy” na własnym boisku podejmą Jagiellonię
Białystok.
Po ostatnich wpadkach zespołu i zerowym dorobku
w czterech kolejnych spotkaniach trener Jacek Zieliński
stawia jasno kwestię jego ważności. - To dla nas kluczowy mecz tej jesieni. To mecz o życie!

Nie wyobrażam
sobie w tej
sytuacji innego
podejścia
zespołu do
starcia z
Jagiellonią
niż walka na
całego.
Tak, dla
Ruchu, to
szczególny
mecz, mecz
o życie.

Mecz o życie? Aż tak wielkie znaczenie ma dla was
pojedynek z „Jagą”?
JZ:- Po czterech porażkach
znaleźliśmy się w tabeli na
trzecim miejscu od końca.
Tuż nad kreską spadkową. Nie wyobrażam sobie
w tej sytuacji innego podejścia zespołu do starcia
z Jagiellonią, niż walka na
całego. Tak, dla Ruchu,
to szczególny mecz, mecz
o życie.
Jagiellonia aktualnie
jest na wyższym miejscu
w tabeli, ma trochę więcej
punktów, ale swą grą nie
zachwyca. Zgodzi się pan
z tą opinią?
JZ:- To drużyna do ogrania, na pewno leżąca
w naszym zasięgu. Trzeba
jednak podkreślić fakt, że
w tym sezonie lepiej spisuje się na wyjazdach niż
na własnym boisku. Ograła Lecha na Bułgarskiej,
przywiozła komplet punktów z Łazienkowskiej,
zremisowała z Polonią na
Konwiktorskiej i z Górnikiem na Roosevelta. To
świadczy o jej wyjazdowej
klasie.

Jakie są najsilniejsze punkty żółto-czerwonych?
JZ:- Mają dobrze zorganizowaną obronę, bo tracą mało
bramek. Silnym punktem jest na pewno linia pomocy,
w której występuje pięciu świetnie dobranych pomocników. No i oczywiście gwiazdą w ataku jest Tomasz
Frankowski. „Franka” nie trzeba chyba nikomu rekomendować.

Ruch Chorzów vs Jagiellonia Białystok
piątek,7 grudnia 2012, 18.00

Powstrzymać Franka
kontynuacja ze strony 1

Jagiellonia ubiegłe rozgrywki zakończyła na dziesiątym miejscu, a obecnie, po czternastu kolejkach, plasuje
się „oczko” wyżej w tabeli T-Mobile
Ekstraklasy. Ma też cztery punkty
więcej na koncie od Ruchu, choć...
odniosła o jedno zwycięstwo mniej

felieton na rozgrzewkę

wieści z klubu

Bogdan Kalus
Aktor katowickiego teatru „Korez”

Kilka miesięcy później
okazało sie, że Manchester United lideruje
w Premiership, wygrywając rywalizację z lokalnym
rywalem. Bayern i Barcelona z dużą przewagą nad
pozostałymi zespołami
przewodzą w swoich
ligach, natomiast Niebiescy z dużą (na szczęście)
przewagą znajdują się nad
strefą spadkową. Jakie są
tego powody? Pogdybajmy...
P

Słuchałem wypowiedzi
pomeczowych, z których
wynika, że niby chęci są,
ale jakoś tego nie widać.
I nie wierzę, żę odejście
„liderów” szatni czyli
„Grodka”, „Grzybka”
i Pawła Abbotta, ma aż
taki wpływ na obecną
postawę drużyny. Po
prostu pokażcie chłopaki,
że macie coś w spodniach,
a nie to, co przed meczem
w Warszawie i pokażcie,
że nie zapomnieliście grać
w piłkę nożną.
Mimo wszystko wszyscy
wierzymy, że Was na to
stać!

Póki co trzeba wygrać
mecz z Jagiellonią, a to
nie będzie łatwe. Jaga
przegrała tylko dwa razy,
pokonała na wyjeździe
i Lecha i Legię, nie
wychodząc na boisko
z „pełnymi gaciami”.
r

Razem możemy więcej w myśl tej zasady „Niebiescy”
i świętochłowicki Śląsk postanowiły nawiązać współpracę
i propagować piłkę nożną, zachęcać młodych ludzi w naszym regionie do regularnego
uprawiania sportu i wspólnie
kibicować obydwu drużynom.
Oficjalnie zainicjowaliśmy nasz
program odwiedzając uczniów
Szkoły Podstawowej numer 8
w dzielnicy Zgoda w Świętochłowicach. Ze swoimi młodymi fanami spotkali się zawodnicy I drużyny Ruchu: Grzegorz
Kuświk i Jakub Smektała oraz
były kapitan chorzowian Wojciech Grzyb a także przedstawiciele Śląska: trener I zespołu
Damian Malujda, a także jego
podopieczni: Marcin Fruehmark, Łukasz Koniorczyk i Arkadiusz Spiolek.

A nasi ulubieńcy w meczu
z Legią po przerwy nie
oddali nawet jednego
strzału! Tak grać nie
można!

Gdyby Waldek „King”
nie przyjął funkcji
selekcjonera być może nie
doszłoby do tak fatalnego
początku? Może gdyby
Tomek Fornalik po tym
fatalnym początku został
obdarzony większym
zaufaniem, tak jak trener
Ojrzyński w Koronie
Kielce, wszystko wróciło
by na swoje właściwe
tory? Może gdyby nie
próbowano „na siłę” ściągać nieprzygotowanych do
sezonu zawodników, którzy nic wielkiego, póki co,
nie wnoszą, było by lepiej?
Trudno wyrokować...

a

nie z zapisami zawartymi w
umowach, będą reprezentować
barwy chorzowskiego klubu do
końca czerwca 2015 roku.

Sztama Ruchu
i Śląska
Świętochłowice

Co się stało
z wicemistrzem?
Kiedy po ostatnim meczu
poprzedniego sezonu,
podczas fety zapytałem
kibiców kto jest wicemistrzem Niemiec, Hiszpanii czy Anglii, bo w tym
przedziale się wtedy
znajdowaliśmy, wszyscy
podali, prawidłowo zresztą nazwy takie jak Bayern,
Barcelona czy Manchester United.

polskie realia zawodnicy - Tomasz
Kupisz, Rafał Grzyb, Dawid Plizga,
czy Nika Dzalamidze. Piłkarzem z
innej planety jest natomiast Tomasz
Frankowski. „Franek” w poprzednim meczu z GKS-em Bełchatów
zdobył swoją bramkę numer 165 i
od naszego legendarnego Gerarda
Cieślika, zajmującego trzecie miejsce
na liście najskuteczniejszych zawodników w historii, dzielą go raptem dwa
trafienia...

(3) od chorzowian. Jak to możliwe? Bo żółto-czerwoni nie przegrywają w
lidze. Do tej pory ponieśli tylko dwie
porażki - Ruch aż osiem - i pewnie na
Cichej goście również szukać będą co
najmniej dziesiątego w tym sezonie
remisu. „Jaga” jest dobrze zorganizowana w obronie, na wyjazdach straciła do tej pory sześć goli, ale najsilniejszą formacją drużyny prowadzonej
przez Tomasza Hajtę jest druga linia,
w której występują markowi jak na

To był jednak doskonały sezon
późniejszych wicemistrzów Polski,
dziś po tamtej formie chorzowian
pozostały jedynie wspomnienia.

Marek Szyndrowski
i Piotr Stawarczyk
zostają przy Cichej
Ruch Chorzów przedłużył
kontrakty z Markiem Szyndrowskim i Piotrem Stawarczykiem. Obydwaj obrońcy, zgod-

Z Niebieskim pozdrowieniem Bogdan Kalus.
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- Cieszę się, że Piotr i Marek
zostają w Chorzowie i nadal
będą grać w naszym zespole. To
bardzo doświadczeni zawodnicy , na których można liczyć.
Jeśli tylko będą w dobrej dyspozycji, a kontuzje będą ich omijać szerokim łukiem, będą nadal
mocnymi punktami naszej drużyny – podkreśla dyrektor sportowy Ruchu Mirosław Mosór.

Arkadiusz Piech
powołany do
kadry
Dobra postawa w ekstraklasie
zaowocowała! Arkadiusz Piech
będzie miał okazję rozegrać
kolejne spotkanie z „orzełkiem” na piersi. Selekcjoner
reprezentacji Polski, Waldemar
Fornalik, powołał napastnika
Ruchu Chorzów na zgrupowanie w tureckim Belek i towarzyski mecz z Macedonią.
Zgrupowanie potrwa do 15
grudnia. Ze względu na to,
że spotkanie nie odbędzie się
w terminie FIFA, polska drużyna będzie złożona jedynie
z piłkarzy występujących na co
dzień w polskiej ekstraklasie.
y

Ruch zagra w optymalnym składzie?
JZ:- Wraca Igor Lewczuk po kartkowej pauzie oraz Maciek Sadlok, który z Legią nie zagrał z powodu zabiegu
chirurgicznego w jamie ustnej. To poprawi nieco naszą
sytuację kadrową, ale my na nic i na nikogo nie możemy
się już oglądać. Musimy Jagiellonii z gardła wydrapać
zwycięstwo.
100%Hotele

PRESSPEKT
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Zostawimy całe serce

Igor Lewczuk marzy o tym, aby na finiszu rozgrywek ligowych w tym roku drużyna Ruchu przełamała
niemoc i zainkasowała komplet punktów.
postronna, na ogół ma inną opinię
na temat spotkania niż sam zawodnik, który był na boisku. Jednak w
naszym wypadku... Ostatnie mecze nie wyglądały dobrze zarówno
z perspektywy boiska, jak i trybun.
Gdzie szukać optymizmu?
IL:- Hmm... Nim zaczniemy szukać pozytywów, należałoby poznać przyczynę niepowodzeń. A z
tym mamy problem. Nie tylko ja
się nad nią zastanawiam, nasi kibice również. Po kilku meczach, w
których punktowaliśmy, przyszła
niemoc. Gdybym znał jej genezę, pewnie podzieliłbym się tymi
wnioskami z wszystkimi wokół.
• Musimy wygrać - mówi Igor Lewczuk, który w ekstraklasie debiutował w zespole z Białegostoku
Zadebiutował w ekstraklasie w
barwach Jagielloni Białystok.
Przez dwa sezony był jej podstawowym zawodnikiem.
Dziś Igor Lewczuk przywdziewa
barwy Ruchu Chorzów. Z uwagi
na żółte kartki musiał pauzować
w ostatniej kolejce, ale teraz wraca

do dyspozycji trenera Jacka Zielińskiego. – Niełatwo ogląda się
kolegów z perspektywy widza. Ale
ostatnio nie miałem wyboru... –
mówi boczny obrońca Ruchu.
Oglądanie meczu z boku zmienia
jego odbiór?
IL:- Zawsze tak jest. Widz, osoba

Rozgrywki ligowe w tym roku już
się kończą. Mecz z Jagiellonią będzie ostatnim o stawkę. To dobrze,
że nadchodzi w tym momencie
przerwa w rozgrywkach?
IL:- W naszej sytuacji może i dobrze, że tak się stanie? Coś się zacięło w naszej maszynie. Nie szukamy wymówek – sami jesteśmy
sobie winni, że przegrywamy.
Przejdźmy do tematu Jagiellonii

Widz, osoba
postronna, na
ogół ma inną
opinię na temat
spotkania niż
sam zawodnik,
który był na
boisku.
Białystok. Wiesz od ilu kolejek jest
niepokonana?
IL:- Masz na myśli mecze wyjazdowe czy łączny dorobek?
Łącznie nie przegrała siedmiu
ostatnich spotkań...
IL:- To ładne osiągnięcie. Tym
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Z okazji Świąt Bożego Narodzenia,
wielu radosnych i ciepłych chwil,
odpoczynku przy rodzinnym stole
oraz wszelkiej pomyślności
w nadchodzącym Nowym Roku
życzy

Ruch Chorzów S.A.

bardziej, jeśli spojrzymy na wyniki Jagielloni na wyjazdach. Dotąd
ten zespół słynął z tego, że wygrywał u siebie i rozdawał punkty poza Białymstokiem. Ostatnio
jest inaczej. „Jaga” punktowała na
boiskach zespołów teoretycznie
mocniejszych. Kolejne mecze bez
porażki wyraźnie dodały pewności siebie jej zawodnikom. To nie
rokuje dobrze przed piątkiem. Ale
my nie mamy innej opcji. Musimy
wygrać. Nie tylko dla siebie, ale i
dla ludzi związanych z Ruchem.
Podkreślić należy, że Jagiellonia
ostatnio wygrywała w Poznaniu i
Warszawie, remisowała w Krakowie z Wisłą, czy we Wrocławiu z
mistrzem kraju...
IL:- To budzi nie tylko nasz respekt. Jeśli chodzi o ostatni mecz
ze Śląskiem, to wyczyn Jagielloni
musi budzić podziw. Przecież białostoczanie przegrywali już 0-3
i grali bez jednego zawodnika.
Doprowadzenie w takich okolicznościach do remisu jest dużym
sukcesem. My przeciw tak dysponowanemu rywalowi musimy
przeciwstawić całe serce do gry.

tabela ligowa
Lp
Drużyna
1
Legia Warszawa
2
Lech Poznań
3
Polonia Warszawa
4
Górnik Zabrze
5
Lechia Gdańsk
6
Śląsk Wrocław
7
Pogoń Szczecin
8
Widzew Łódź
9
Piast Gliwice
10 Jagiellonia Białystok
11
Wisła Kraków
12
Korona Kielce
13 KGHM Zagłębie Lubin
14
Ruch Chorzów
15 PGE GKS Bełchatów
16 Podbeskidzie B.-B.

M P Z
14 33 10
14 26 8
14 25 7
14 25 6
14 23 7
14 23 7
14 21 6
14 20 6
14 19 6
14 18 3
14 18 5
14 16 4
14 15 5
14 14 4
14 6 1
14 5 1

R P B
3 1 32-13
2 4 19-14
4 3 25-13
7 1 21-11
2 5 21-16
2 5 23-20
3 5 16-14
2 6 15-17
1 7 18-23
9 2 16-16
3 6 13-18
4 6 12-17
3 6 14-16
2 8 12-21
3 10 9-24
2 11 14-27

wyniki kolejki
Jagiellonia
Lech
Pogoń
Widzew
Wisła
Lechia
Legia
Piast

2
0
2
1
1
2
3
1

(2)
(3)
(0)
(0)
(3)
(2)
(0)
(1)

PGE GKS
Śląsk
Podbeskidzie
Korona
Górnik
KGHM Zagłębie
Ruch
Polonia

następna runda
Ruch Chorzów

Jagiellonia
Białystok

Śląsk Wrocław

Legia Warszawa

PGE GKS
Bełchatów
KGHM Zagłębie
Lubin

Piast Gliwice
Wisła Kraków

Górnik Zabrze

Lechia Gdańsk

Podbeskidzie
Bielsko-Biała

Widzew Łódź

Korona Kielce

Lech Poznań

Polonia Warszawa Pogoń Szczecin

07-12-2012
18:00
07-12-2012
20:45
08-12-2012
13:30
08-12-2012
15:45
08-12-2012
18:00
09-12-2012
14:30
09-12-2012
17:00
10-12-2012
18:30

„Niebieski” kalendarz na rok 2013 za jedyne 10 złotych!
Możesz go kupić w Strefie Kibica ( ul. Cicha 6 w Chorzowie)
lub zamówić przez Internet

6

zapowiedź

7/2012

Ruch Chorzów vs Jagiellonia Białystok
piątek,7 grudnia 2012, 18.00

Przerwać dobrą serię gości

Białostoczanie radzą sobie w ostatnim czasie wyśmienicie! Nie przegrali siedmiu ostatnich spotkań w T-mobile Ekstraklasie, choć
grali między innymi z Wisłą kraków, Lechem Poznań, Legią Warszawa i Śląskiem Wrocław na wyjazdach.

prawdopodobne składy
słowik

1

Alexis

Pazdan

Porębski

17

Grzyb

11

16

Plizga

22

Dżalamidze

Pejović

4

24

6

kupisz

8

Bandrowski

5

smolarek

7

18
7

piech

jankowski

23

10

niedzielan

kikut

34

19

Starzyński

Panka

3

21

20

4

Lewczuk

Sadlok

Szyndrowski

Djokić

33
pesković

trenerzy: Ruch Chorzów – Jacek Zieliński, Jagiellonia - Tomasz Hajto

ostatni mecz ruchu
LEGIA WARSZAWA – RUCH CHORZÓW: 3-0 (1-0)
1-0 - Kosecki, 29 min, 2-0 - Kosecki, 63 min, 3-0 - Ljuboja, 74 min
Legia: Kuciak - Jędrzejczyk, Żewłakow, Astiz, Wawrzyniak (82. Kiełbowicz) - Łukasik, Gol (68.
Choto), Furman, Radović, Kosecki - Ljuboja (76. Kucharczyk). Trener Jan Urban.
Ruch: Pesković - Djokić, Panka, Stawarczyk, Szyndrowski - Kikut, Malinowski, Starzyński,
Jankowski (81. Włodyka) - Piech, Niedzielan (59. Kuświk). Trener Jacek Zieliński.
Żółte kartki: Astiz - Djokić, Malinowski, Panka, Starzyński, Szyndrowski.
Czerwone kartki: Astiz (63. za drugą żółtą

J

eszcze nie tak dawno pozycja trenera Tomasza Hajto
była w Białymstoku nieco
zachwiana. Aktualnie młody
szkoleniowiec może być dumny
ze swojej drużyny, bo ta po nie
najlepszym początku sezonu,
punktuje ostatnimi czasy z dużą
regularnością. Rzut oka na
statystyki: po siedmiu kolejkach
„Jaga” miała siedem punktów. Od
tego momentu już nie przegrała,
choć musiała zagrać na wyjazdach z Wisłą Kraków, Lechem
Poznań, Legią Warszawa
i mistrzem – Śląskiem Wrocław.
Efekt? Siedem meczów i jedenaście zdobytych „oczek”.

• W poprzednim sezonie gol Arkadiusza Piecha przyniósł Ruchowi 3 punkty w starciu z „Jagą”

w dobrej komitywie
Swego czasu kibice Ruchu i Jagielloni żyli ze sobą w bardzo
dobrej komitywie. Pamiętają
te czasy nieco starsi sympatycy
„Niebieskich”. Przeszkodą nie
była odległość, różnice kulturowe czy dialekty językowe. Inna
sprawa, że chorzowianie zawsze
musieli stoczyć bardzo trudne
boje, by wygrać na boisku w Białymstoku. Wiosną nasza drużyna
wywiozła z tego terenu komplet
punktów, co wcześniej w historii
udało się tylko dwukrotnie.

zapraszają swoich kibiców na
mecze rozsyłając SMS-y, z kolei ich koledzy po fachu z „Jagi”
wcielają się w rolę… taksówkarzy. Przed meczem z Ruchem za
kierownicą usiadł Rafał Grzyb
i rozwoził klientów korporacji JagaTaxi. Co ciekawe, klub
z Białegostoku jest drugim podmiotem piłkarskim w Europie,
który zaangażował się w branżę
taksówkową.
piech kontra słowik
Punktem stycznym pomiędzy
aktualnym Ruchem, jak i Jagiellonią są powołania, które kilka
dni temu rozesłał Waldemar
Fornalik. Szansę gry w reprezentacji Polski otrzyma w grud-

niebanalne akcje
Aktualnie oba kluby łączą na
przykład niebanalne akcje marketingowe. Zawodnicy Ruchu

niu być może Arkadiusz Piech.
W trakcie zgrupowania w Turcji
będzie on miał okazję w trakcie
treningów strzelać bramki Jakubowi Słowikowi, bramkarzowi Jagiellonii Białystok, który
z powodzeniem zastąpił innego
byłego reprezentanta – Grzegorza Sandomierskiego.
goni cieślika
W obecnym zespole Jagiellonii
nie brak zawodników, którzy
z powodzeniem grali w kadrze.
Tomasz Frankowski to już żywa
ikona klubu z Białegostoku.
Marzy on o tym, aby dogonić
w klasyfikacji najlepszych strzelców Gerarda Cieślika. Z jeszcze
większym powodzeniem w re-

prezentacji Polski spisywał się
swego czasu Euzebiusz Smolarek. Od pewnego czasu był daleki od optymalnej dyspozycji,
ale pod okiem Tomasza Hajto
zaczął osiągać dobrą formę, co
pokazały ostatnie mecze w T-mobile ekstraklasie.
bez strachu
Jacek Zieliński swoich zawodników uczuli zapewne również
na pomocników. Linia środkowa jest mocną formacją Jagiellonii. Rafał Grzyb, Tomasz
Kupisz, Dawid Plizga czy Nika
Dżalamidze mają już wyrobione
nazwiska na polskich boiskach.
Nie należy jednak odczuwać
przed nimi strachu!

bilans meczów
Ruch Chorzów vs jagielLonia Białystok
2011/12
2010/11
2009/10
2008/09
2007/08

1-0
0-0
5-2
0-0
4-0

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

2006/07
2005/06
2004/05
2003/04
1992/93

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

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

Odwiedź stadion przy Cichej i wspieraj „niebieskich”. Bilety już od 3 zł!
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Wydawnictwo
PRESSPEKT
ul.Łużycka12, 41-902 Bytom,
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na zlecenie

RUCH CHORZÓW SA
ul. Cicha 6, 41-506 Chorzów,
www.ruchchorzow.com.pl
Znajdź nas
na Facebooku

RODZAJ

Ceny biletu
na mecze
o mistrzostwo
Ekstraklasy

Ceny biletów na mecze
Sprzedaż interneTOP Ruchu Chorzów z
towa biletów na
Lechem Poznań, Wisłą
mecze Ekstraklasy
Kraków, Legią Warszawa,
(*)
Górnikiem Zabrze.
10,00 zł
3,00 zł
15,00 zł
5,00 zł

JUNIOR SEKTOR: Dzieci od 0 - 6 roku życia
*5,00 zł
SZKOLNY SEKTOR: od 7 - 16 roku życia
*10,00 zł
ULGOWY SEKTOR: Kobiety oraz osoby po
*15,00 zł
20,00 zł
65 roku życia
MŁODZIEŻOWY SEKTOR: od 17 - 21 roku
*25,00 zł
30,00 zł
życia
NORMALNY SEKTOR
*25,00 zł
30,00 zł
TRYBUNA DOLNA
*40,00 zł
45,00 zł
TRYBUNA GÓRNA
*60,00 zł
65,00 zł
LOŻA
*100,00 zł
120,00 zł
LOŻA Z CATERINGIEM + PARKING *120,00 zł z cateringiem 140,00 zł z cateringiem
JUNIOR TD/TG: Dzieci 0 - 6 roku życia
*15,00 zł
30,00 zł
SZKOLNY TD/TG: od 7 - 16 roku życia
*20,00 zł
40,00 zł
Sektor nr 8 i 9 (wspieramy oprawę)
*/**15,00 zł
_
OSOBA NIEPEŁNOSPRAWNA
_
_

Cena 1 biletu
w Karnecie

* Sezon
2012/2013

*Cena karnetu
w programie
lojalnościowym

1,00 zł
5,00 zł

15,00 zł
75,00 zł

13,00 zł
67,00 zł

*Cena karnetu
w programie
lojalnościowym
po odjęciu meczu
z ŁKSem
12,00 zł
62,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

150,00 zł

135,00 zł

125,00 zł

20,00 zł

13,00 zł

195,00 zł

175,00 zł

162,00 zł

20,00 zł
35,00 zł
55,00 zł
_
_
10,00 zł
15 zł
*/** 15,00 zł
_

15,00 zł
25,00 zł
45,00 zł
80,00 zł
100,00 zł
10,00 zł
15,00 zł
_
1,00 zł

225,00 zł
375,00 zł
675,00 zł
1 200,00 zł
1 500,00 zł
150,00 zł
225,00 zł
_
*/**/*** 15,00 zł

202,00 zł
337,00 zł
607,00 zł
1 080,00 zł
1 350,00 zł
135,00 zł
202,00 zł
_
_

187,00 zł
312,00 zł
562,00 zł
1 000,00 zł
1 250,00 zł
125,00 zł
187,00 zł
_
_

Ruch Chorzów vs Jagiellonia Białystok
piątek,7 grudnia 2012, 18.00
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Jak grali juniorzy?
Zwycięska passa naszej drużyny z Młodej Ekstraklasy została przerwana na samym finiszu w starciu z Górnikiem Zabrze.

Przypomnijmy, że to spotkanie
miało się pierwotnie odbyć 28
października, lecz wtedy nie doszło ono do skutku z uwagi na
złe warunki atmosferyczne.
28 listopada lepiej spotkanie
rozpoczął Górnik, co zaowocowało bramką zdobytą przez
Marcina Wodeckiego, jednego
z bardziej doświadczonych zawodników w składzie zespołu
z Zabrza. Uderzył on pod poprzeczkę i Kamil Lech był bezradny. W kilku innych sytuacjach
bramkarz Ruchu udowodnił dobrą dyspozycję.
Po straconej bramce, nasi zawodnicy wzięli się do pracy.

Dobrze między słupkami bramki Górnika spisywał się jednak
Płoskonka.
Niestety, groźniejszym zespołem
w drugiej połowie byli przeciwnicy. Ruch posiadał dłuższymi
chwilami inicjatywę, lecz niewiele z tego wynikało. Ostatecznie więc mecz zakończył się porażką 0-1. Ostatni mecz w tym
roku przerwał zatem passę pięciu zwycięstw z rzędu.
Młoda Ekstraklasa
22 listopada
Wisła Kraków - Ruch Chorzów 0-3
(0-2)

Wybierz „Niebieską”
Miss listopada!

W

czasie spotkań rozgrywanych w ubiegłym
miesiącu na stadionie
przy Cichej fotografowaliśmy
fanki Ruchu, spośród których
wybraliśmy 6 kandydatek na
Miss listopada.
Wciel się w rolę jurora i wybierz
najpiękniejszą dziewczynę listopada biorąc udział w sondzie
na naszej stronie internetowej
(www.ruchchorzow.com.pl) lub
w wydarzeniu na fan page’u na
Facebooku). 5 uczestników konkursu, którzy na adres mailowy
konkurs@ruchchorzow.com.
pl wyślą najbardziej zabawne
i oryginalne uzasadnienie swo-

jego wyboru(rymowanki mile
widziane) otrzyma w nagrodę
gadżety klubowe Ruchu.
Zapraszamy do zabawy!
Natomiast „Niebieska” Miss
listopada otrzyma
zaproszenie dla 2 osób na mecz Ruchu
Chorzów oraz gadżety klubowe,
sprzęt elektroniczny
ufundowany przez firmę Easy
Touch, , a także 2 zaproszenia VIP na dowolną imprezę
w jednym z katowickich clubów.
Zwyciężczyni weźmie także
udział w profesjonalnej sesji fotograficznej z jednym z zawodników Ruchu.

0-1 - Konczkowski 24’
0-2 - Kreft 30’
0-3 - Otręba 90’
Wisła: Miśkiewicz - Moskal,
Downar-Zapolski, Uryga (46.
Bartosz), Kolanko - Stolarski,
Michalski, Buras (46. Gulczyński), Tomalski (73. Straus), Ka-

miński (46. Kościelniak) - Karłowicz
Ruch: Lech - Konczkowski, Komor, Szal, Siebert – Urbańczyk
– Rytczak (46. Flis), Otręba
(90+2. Repecki) , Wleciałowski
(46. Lisowski), Kreft (80. Dziedzic) – Szymański (63. Lipski)

29 listopada
Górnik Zabrze - Ruch Chorzów 1-0
(1-0)
1-0 - Wodecki, 29 min
Górnik: Płoskonka (46. Witkowski) - Płonka, Bedronka, Szymiński, R. Gruszka - Piwowarczyk
(85. Olszewski), A. Wolniewicz,

Margol, Wodecki (46. Piasecki) Barbus (72. Bartusiak), Zachara.
Ruch: K. Lech - Lewiński (46.
Dziedzic), Komor, Staszowski,
Siebert - Urbańczyk, Lisowski,
J. Wleciałowski (46. Szymański),
Otręba (46. Włodyka) - Kreft,
Flis (59. Lipski).

