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Dobrosław
Kowalski
futbol po mojemu....

Papierowa rewolucja
Od kilku dni cały piłkarski
świat (i nie tylko piłkarski, bo
sprawa zatacza także coraz
szersze kręgi polityczne) żyje
ogłoszeniem powołania przez
dwanaście najsilniejszych klubów z Angli, Hiszpanii i Włoch
Superligi. O pomyśle mówiło
się już od kilku dobrych lat ale
chyba nikt tak naprawdę nie
myślał, że do tego dojdzie. I
mimo ogłoszenia startu tych
rozgrywek już w sierpniu ...ja
ciągle uważam, że nie dojdą
one do skutku. Ani w tym roku,
ani w przyszłym ...ani nigdy, w
formie właśnie takiej Superligi. Dlaczego jej start ogłoszono
właśnie teraz? UEFA zapowiedziała zmianę formuły Ligi Mistrzów, dlatego uważam, że ta
inicjatywa wspomnianej dwunastki jest zagrywką mającą
zmusić europejską federację
do rozmów w celu znalezienia
kompromisowego
rozwiązania ale w ramach istniejącej
Ligi Mistrzów a nie wypowiedzeniem jej posłuszeństwa.
Oczywiście strony szybko zawrą rozejm, „dając sobie czas
na rozmowy i negocjacje” a za
jakieś trzy, pięć lat nowa Liga
Mistrzów faktycznie powstanie i pewnie przybierze kształt
bardziej elitarnych rozgrywek
zarezerwowanych dla klubów
z najlepszych europejskich lig,
choć niecałkowicie zamkniętych dla drużyn np. z Czech,
Belgii, Rosji...
Stanie się tak dlatego, że jawna
wojna żadnej ze stron się nie
opłaca. UEFA ma instrumenty
aby kluby, które przystąpiłyby do Superligi jakoś ukarać
- mówi się o wykluczeniu z krajowych lig, zakazie występów
ich zawodników w meczach
reprezentacji itp. To spowodowałoby straty finasowe dla
tych klubów, odpływ części
gwiazdorów, którzy jednak w
barwach narodowych chcieliby
grać a co za tym idzie ...dalsze
straty finasowe, których nie
pokryłyby wpływy z Superligi. Jednak co zyskałaby UEFA?
Ligę hiszpańską bez Realu i
Barcelony, Serie A bez Juventusu czy Milanu, Premier League
bez Manchesterów, Arsenalu
itp... czyli zrywanie kontraktów
sponsorskich, niższe przychody z praw telewizyjnych, czyli
niższe pensje, słabsi piłkarze...
Ponadto brak wielu gwiazd na
mistrzostwach świata czy Europy - czytaj: mniejsze zainteresowanie kibiców, tym samym
sponsorów ...odpływ pieniędzy. Nikomu się to nie opłaca!
dobroslawkowalski.pl
futbolpomojemu.pl

www.30minut.pl

Górnicy na półmetku walki o awans
Po przymusowej pauzie związanej z nałożonymi obostrzeniami zespoły niższych klas rozgrywkowych rozpoczynają wiosenną odsłonę walki o ligowe punkty. W pierwszej tegorocznej kolejce klasy A Górnik zmierzy się na Ratuszowej w wyjazdowym spotkaniu z Orłem Witoszów.

Na inaugurację drugiej
części sezonu niepokonany lider klasy A zagra w
niedzielę o godzinie 17
na płycie bocznej stadionu przy ulicy Ratuszowej
z Orłem Witoszów. I choć
mecz odbędzie się w Wałbrzychu, to gospodarzem
są zajmujący 14. miejsce
w klasyfikacji rywale.
Nie da się ukryć, iż do
rundy rewanżowej praktycznie wszystkie zespoły
przystąpią z marszu. - Po
trzech tygodniach obowiązkowej przerwy powoli wracamy do reżimu
treningowego.
Powoli,
gdyż za nami dopiero dwa
treningi. Dlatego dopiero w trakcie najbliższych

spotkań oraz treningów
będziemy dochodzić do
pełnej dyspozycji - przyznał podczas wtorkowej
rozmowy trener Marcin
Domagała. Jak jednak dodał szkoleniowiec biało-niebieskich, wcześniejszy
plan przygotowań został
zrealizowany w każdym
szczególe. - Mimo trudnych warunków udało się
rozegrać wszystkie sparingi, spośród których szczególne znaczenie miała
wygrana nad Słowianinem
Wolibórz 4:1, który prowadzi w tabeli „okręgówki” i
otwarcie mówi o walce o
awans do IV ligi - tłumaczył Domagała.

W porównaniu do jesieni w składzie wałbrzyszan
doszło do kilku zmian. Po
stronie wzmocnień należy
wspomnieć o pozyskaniu
dwóch bramkarzy. Mowa
o Bartoszu Walusiaku oraz
Radosławie Brzezińskim.
I to na pewno dobra wiadomość, gdyż pod koniec
poprzedniej rundy trener Domagała miał spore
problemy z obsadą bramki. Do biało-niebieskich
dołączył także wypożyczony z Czarnych Wałbrzych – Marcin Betlej,
który ma być uzupełnieniem składu. - Na pewno
też w większym stopniu
będziemy ogrywać juniorów, jeśli nie będą w tym
czasie rozgrywali swoich
spotkań. Liczę chociażby
na Oskara Nowaka, który
ma miejsce w pierwszym
składzie mojego zespołu -, powiedzial opiekun
Górnika. Niestety, wiosną
w składzie lidera „Serie
A” raczej nie zobaczymy
Adama Niedźwiedzkiego,
który wciąż zmaga się z
kontuzją kolana. I to jest
zła wiadomość, gdyż „Niedźwiedź” jest ważnym ogniwem naszej ekipy.

Mimo zakłóconego cyklu przygotowań Górnicy
są pewnym kandydatem
do mistrzostwa ligi oraz
awansu do klasy okręgowej. Za biało-niebieskimi
przemawia komplet zwycięstw w pierwszej części sezonu i aż 9 punktów
przewagi nad wiceliderem ze Szczawna-Zdroju.
- Nasz cel jest jeden –
gramy o awans. Jesteśmy
w połowie drogi i cieszę
się, że w końcu wracamy
na boisko. Bo awans bez
grania nie smakuje tak, jak
ten wywalczony na zielonej murawie - zakończył
Domagała.
Sparingi Górnika Wałbrzych
Górnik – Karolina Jaworzyna Śląska 3:0, Górnik –
Olimpia Kowary 2:0, Górnik – Olimpia Kamienna
Góra 1:4, Górnik – Górnik
Nowe Miasto 5:0, Zjednoczeni Żarów – Górnik 1:3,
Górnik – Słowianin Wolibórz 4:1, Górnik – Zdrój
Jedlina-Zdrój 2:4, Górnik
– Ślęza Sobótka 8:0.
Bartłomiej Nowak

Alkatraz tym razem bez przeszkód?
W tym tygodniu poznaliśmy wstępne daty przeprowadzenia mającego długą tradycję turnieju streetballa – Alkatraz2K21.
Do zawodów dojdzie najprawdopodobnie w czerwcu, w połowie maja zaś do walki o awans do II ligi przystąpią koszykarze
MKS-u Basket Szczawno-Zdrój.
Ta wiadomość na pewno
ucieszy fanów koszykówki

ulicznej, których przecież w
naszym regionie nie braku-

KARTA WAŁBRZYSKIEGO SPORTOWCA
Imię: Andrzej
Nazwisko: Dębski
Data urodzenia: 25 lipca 1961 roku
Pseudonim sportowy: Brzeszczot
Klub: KS Górnik Wałbrzych (piłka nożna)
Największy dotychczasowy sukces?
Nieosiągalny dla większości lokalnych piłkarzy, czyli półfinał Pucharu Polski z Lechem Poznań w 1988 roku. U siebie wygraliśmy 2:1 i pojechaliśmy na rewanż do
Poznania. Tam przegraliśmy 0:3, ale sędziowie nas kręcili jak chcieli. Co prawda
do przerwy było 0:2, ale w drugiej połowie gospodarze rzadko wychodzili z własnej połowy, tak ich cisnęliśmy. W tym spotkaniu grałem na stoperze. Po jednej z
akcji Pachelski, który stał dobrych kilka metrów za mną, dostał dalekie podanie,
sędziowie puścili ewidentnego spalonego i przegraliśmy 0:3. W Ekstraklasie rozegrałem ponad 20 spotkań. Z meczów, które szczególnie zapadły mi w pamięci, to
porażka u siebie z Legią Warszawa 1:3. Do przerwy po główce Zbyszka Ośko prowadziliśmy 1:0, ale w drugiej połowie Dziekanowski zaaplikował nam trzy gole.
Warto również wspomnieć, iż pojedynek oglądało 30 tysięcy kibiców, co teraz
wydaje się liczbą niewiarygodną.
Kto jest twoim idolem sportowym?
Diego Armando Maradona. Dla mnie idol wszech czasów. Prawdziwy czarodziej
piłki nożnej, który już się nie powtórzy.
Dlaczegopiłka nożna?
W czasach mojej młodości organizowane były turnieje tak zwanych „dzikich” drużyn. Mieszkaliśmy na Piaskowej Górze, dlatego graliśmy na boisku „Lustrzanki”.
Pamiętam, że w jednym turnieju zagraliśmy jako Syrenka. Mieliśmy białe koszulki, a jedna z mam naszyła nam orzełki. Zawody odwiedził trener Horst Panic, który zaprosił trzech chłopaków na tak zwaną selekcję. W niej wzięło udział około
stu chłopaków z całego Wałbrzych, spośród których trener miał wybrać około
dwudziestu. I tak w wieku trampkarza zacząłem moją przygodę z Górnikiem.
Jaki cel chcesz osiągnąć?
Chciałbym zobaczyć Górnika przynajmniej w I lidze. Bo jak patrzę w tabelę, kto
występuje w I lidze, to zastanawiam się czemu nie ma tam Górnika. A nie ma,
bo nie ma prawdziwego sponsora. Zawsze porównuję Wałbrzych do Gliwic, które
mają piękny stadion, strefę ekonomiczną i zespół w czubie Ekstraklasie. W czym
Wałbrzych jest gorszy od Gliwic?

je. Wszystko bowiem na to
wskazuje, iż w tym roku uda
się przeprowadzić turniej Alkatraz2K21, czyli „Basket w
rytmie hip hopu”. Mimo aż
dwóch terminów, czerwcowego oraz sierpniowego, przed
rokiem do turnieju nie doszło,
za czym stała pandemia koronawirusa. - Mam nadzieję, że
tegoroczna edycja odbędzie
się już bez przeszkód, bo wydaje się, iż wszystko zmierza
ku lepszemu -, powiedział Michał Borzemski, pomysłodawca i główny organizator imprezy. Zabezpieczając się jednak
przed problemami Borzemski
zaproponował dwa terminy:
19 czerwca lub ewentualnie
26 czerwca. Czasu na podjęcie decyzji pozostało dość
sporo, również na odnowienie boiska, czyli obiektu Zespołu Szkół Politechnicznych
„Energetyk”, który od samego
początku gości uczestników
imprezy. Czekamy zatem na
oficjalne potwierdzenie turnieju, a w międzyczasie za-

praszamy na stronę: facebook.
com/alkatraz/basketball.walbrzych, gdzie między innymi
można zakupić okolicznościowe breloki.
„Mineralni” czekają na losowanie
Dopiero 5 maja koszykarze
MKS-u Basket Szczawno-Zdrój
poznają półfinałowych rywali
w walce o awans do II ligi. Turniej odbędzie się w dniach 14
– 16 maja, a oprócz podopiecznych trenera Bartłomieja Józefowicza naszą grupę III ligi
w dalszej części rywalizacji o
promocję na wyższy szczebel
reprezentować będą ponadto
Team-Plast KK Oleśnica oraz
KKS Siechnice. Warto przy
tym podkreślić, iż choć Basket
może się poszczycić dość krótką, bo zaledwie 5-letnią historią klubową, to po raz drugi
weźmie udział w zmaganiach
o awans.
Bartłomiej Nowak
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Z Orła do Victorii
Nowym zawodnikiem Victorii został Marcin Michnicki. Wychowanek
Gwarka Wałbrzych i były piłkarz Skalnika Czarny Bór, Białego Orła Mieroszów, Zdroju Jedlina Zdrój występował ostatnio w Orłe Lubawka. Marcin
to lewonożny skrzydłowy, często
grający na prawej stronie. Nowy nabytek Victorii będzie miał szansę zadebiutować już przeciwko Gromowi
Witków.
Mocniejsi w obronie
Victoria w rundzie jesiennej traciła
średnio ponad 2,5 bramki na mecz.
Problemy w defensywie sprawiły,
że sztab szkoleniowy postanowił
wzmocnić formację. Do zespołu dołączył Grzegorz Wroczyński. 29-letni
wałbrzyszanin dobrze czuje się na
bokach defensywy. Wychowanek
Górnika Nowe Miasto ostatnie dwa
sezony spędził w Orle Lubawka, z
którą wywalczył awans do IV ligi.

Makowice odpadają
Z rozgrywek Ligi Okręgowej w
ostatniej chwili wycofał się zespół
Dabro-Bau Makowice, który po rundzie jesiennej zajmował 14 miejsce
z dorobkiem 9 punktów. Zgodnie z
regulaminem rozgrywek wszystkie
drużyny, które w pozostałych 12 kolejkach rundy wiosennej miały grać
z zespołem Makowice otrzymają 3
punkty, a mecze będą rozstrzygane
jako walkowery.

Tur w Zagłębiu
Do sztabu trenerskiego wałbrzyskiego Zagłębia dołączył Paweł Tur.
Nowy trener odpowiedzialny będzie za grupę juniorów grających
w 4 lidze, gdzie będzie szlifował
swój warsztat trenerski pod okiem
pierwszego trenera. Paweł w swojej przygodzie z piłką występował
w takich klubach jak AKS Strzegom,
Olimpia Kamienna Góra czy Czarni
Wałbrzych.

Zdrój spokojnie
W ostatnim sparingu podczas tegorocznych przygotowań do rundy
rewanżowej Zdrój Jedlina-Zdrój zremisował z przedstawicielem dolnośląskiej IV ligi, Pogonią Pieszyce 1:1.
Bramkę dla zielono-czerwonych zdobył Mateusz Kałwak. Drużyna trenera
Kwiatkowskiego prezentuje równą
formę i zapowiada walkę o czołowe
miejsca w tabeli. Start rozgrywek już
w sobotę.

Brazylijczyk Gladiatorem
Patrick Rangel Mendes został zawodnikiem Włókniarza Głuszyca. Patrick
to 25-letni ofensywny zawodnik,
który ma ogromny ciąg na bramkę
przeciwnika. Dobrze wyszkolony
technicznie piłkarz, będzie przede
wszystkim odpowiadał za strzelanie
goli. Brazylijczyk pierwszą szansę na
zaprezentowanie swoich umiętności
będzie miał już w sobotę w Mokrzeszowie.

Wojciechowski z dziewczynami
Trener Łukasz Wojciechowski, który
do tej pory łączył funkcję pierwszego trenera męskiej i żeńskiej drużyny Zagłębia Wałbrzych, zdecydował
skupić się na pracy z występującą w
IV lidze drużyną kobiet. Jego podopieczne już w najbliższą sobotę zagrają sparing z dużo wyżej notowaną
Bielawianką Bielawa, która rywalizuje w II lidze.
Dziekan w FA
Nowym trenerem w Football Academy został Stanisław Dziekan. Świeży
nabytek drużyny może pochwalić
się występami w kadrze Polski w
kategoriach wiekowych od U15 do
U18. Łącznie rozegrał w niej jako junior około 40 meczów. W seniorskiej
piłce występował między innymi w
takich klubach jak: Górnik/Zagłębie
Wałbrzych, MKS Szczawno Zdrój czy
Biały Orzeł Mieroszów.

Półfinał w trzech aktach!

AKT PIERWSZY:
Rataj psuja
Rywalizacja w Opolu miała
skończyć się w sobotę. W trakcie meczu Rataj zepsuł jednak
przestarzałą konstrukcję kosza i zawodów nie dokończono. Wielu z nas zastanawiało
się dlaczego nie zastosowano
przepisu o walkowerze.
Jakiś czas temu tak właśnie
sędziowie zinterpretowaliby
dane wydarzenie. Tym razem
jednak w myśl przepisów, nie
mogli przedłużać przerwy w
grze dłużej niż 60 minut. Dodatkowo w związku z nowym
regulaminem gry, zastosowano się do przepisu z paragrafu
9, podpunktów 9.7 i 9.8, które
stanowią że:
9. ORGANIZACJA MECZÓW
9.7 Mecz przerwany powinien zostać dokończony w
innym terminie. Jednak jeśli
warunki, w których mogłoby
się odbyć dokończenie meczu,
uniemożliwiałyby odtworzenie
sytuacji, w jakiej był pierwotnie rozgrywany, Wydział Rozgrywek PZKosz może podjąć
decyzję o ponownym rozegraniu meczu od początku.

Możliwe więc były jedynie
dwa scenariusze. Dokończenie
meczu od momentu przerwania lub rozegrania go od stanu 0:0. Wybrano drugą formę,
choć korzystniejsza dla Gór-

nika byłaby zapewne wersja z
dokończeniem spotkania.

AKT DRUGI: Ach ten Brenk
W sobotę miało być po
wszystkim. Może gdyby mecz
zakończył się w sobotę, byłoby
po wszystkim. Sobotniego niestety nie udało się dokończyć i
przeniesiono go na niedzielne
przedpołudnie.
Spotkanie miało zupełnie
inny przebieg. Gospodarze
zneutralizowali
Cechniaka.
Mało widoczny był też super
strzelec Krzysztof Jakóbczyk.
Zdecydowanie lepiej na tle
nieskutecznych graczy z Wałbrzycha, radzili sobie gospodarze. Szczególnie dobre wrażenie pozostawił po sobie Artur
Łabinowicz.
Zawodnik Politechniki był
aktywny nie tylko w ofensywie. Na uwagę zasługuje również jego dobra gra w obronie.
12 zbiórek Łabinowicza dało
biało-niebieskim do myślenia.
Słaba skuteczność w rzutach
z dystansu sprawiła, że Górnik
miał duży problem ze zdobywaniem punktów. Był to niewątpliwie jeden ze słabszych

występów drużyny w całym
sezonie.
Pomimo słabszego występu
do porażki w Opolu nie musiało dojść. Tuż przed końcem
zawodów, mieliśmy remis. Za-

nosiło się na dogrywkę, ale ku
uciesze miejscowych kibiców,
punkty równo z końcową syreną, trafił Adam Brenk. Opole
wygrało.
3 mecz w serii do 3 zwycięstw
Politechnika Opolska - Górnik Trans.eu Wałbrzych 86:84
(24:21 | 15:18 | 25:23 | 22:22)
Opole: Łabinowicz 21, Brenk
15, Kaczmarzyk 14 - Górnik:
Malesa 18, Jakóbczyk 12, Bojanowski 11
Stan rywalizacji: 2-1 dla
Górnika
AKT TRZECI: Wkurzyli się
Tak naprawdę ten mecz
skończył się jeszcze zanim na
dobre zaczął. Świetna dyspozycja Górnika w pierwszych
dwóch kwartach dała do myślenia. Wysoka skuteczność i
deklasacja opolskiej drużyny
powetowała sympatykom biało-niebieskich zamieszanie, z
którym przyszło nam się zmierzyć.
Genialne zawody zagrał
Krzysztof Jakóbczyk. Jego 17
punktów przy 16 Tomasza
Ochońki i 15 Macieja Bojanowskiego, było fundamentem
zwycięstwa drużyny. Szczególnie, że poza celnym okiem,
nasi zawodnicy mogli popisać
się również fenomenalną grą
w obronie. Zbiórki Cechniaka
(7) i Bojanowskiego (5), 2 bloki
Marcina Wróbla i jeszcze ko-

lejnych 5 asyst Bojanowskiego
były prawdziwą egzekucją.
Gospodarze próbowali się
przeciwstawić. Ponownie dobrze na parkiecie radził sobie
Artur Łabinowicz. Próbowali do
niego dołączyć inni, ale w przypadku tej konkretnej rywalizacji, nie mieli już na to mocy.
Górnik do przerwy zbił rywala po siatkarsku, wygrywając
dwukrotnie 25:16. Po trzech
kwartach przewaga wzrosła do
22 punktów. Ostatecznie biało-niebiescy zwyciężyli 99:81.
Wygrana dała Górnikowi
awans do półfinału, gdzie od
soboty czeka WKK Wrocław.
Pierwszy mecz odbędzie się
w Wałbrzychu już w najbliższą sobotę (24.04) o godzinie
17:00. Rywalizacja będzie się
toczyła do 3 wygranych spotkań
4 mecz z serii do 3 zwycięstw:
AZS Politechnika Opolska
- Górnik Trans.eu Wałbrzych
81:99 (16:25, 16:25, 24:28,
25:21)
Opole: Łabinowicz 17, Skiba
14, Wilk 13 - Górnik: Jakóbczyk
17, Ochońko 16, Bojanowski
15
Stan rywalizacji: 3-1 dla
Górnika --> AWANS GÓRNIK
Zdjęcia autorstwa
Wójcikowski

Dawid
JZ
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Jakub
Zima
sport na zimno

Super SZAJS
Spłynęło na nas jak śnieg
w maju. Byliśmy świadkami rewolucji. Mamiono nas
naprawą, ale tak naprawdę
chodziło tylko o kasę i to
nie naszą, a tych bogatych,
którym wciąż brakuje. Perez
chciał być Mesjaszem, a stał
się... tumanem. Zabawne
było też to, że chciał otumanić nas wszystkich.
Tak brakuje im kasy. Tak
piłka niedługo przestanie istnieć. HAHA. Boże jaki on jest
naiwny. Rozpuszczony finansowo lelal to rzeczywiście
cała piłka? Sorry Gregory, ale
nie! Trzeba było nie wydawać
ponad stan. Nie płacić horrendalnych kwot piłkarzom,
trenerom, menago czy komukolwiek tam płacili. Skoro
mają zbankrutować, to niech
bankrutują. Boże jak ja nie
cierpię tej drużyny.
To samo zresztą tyczy się
Piemonte Calcio i prezesika,
który drży o kasę dla Cristiano. Niech sobie idzie w cholerę. Kogo to obchodzi. Nie
mój cyrk. Nie moje małpy.
Wara jednak od górnolotnych
tekstów, że którykolwiek z
was ratuje piłkę. Chcieliście
ratować tylko własne tyłki.
Nigdy nie lubiłem angielskiej piłki, ale dzisiaj śmiało
mogę powiedzieć, że kibice Liverpoolu, Chelsea, czy
ManU bardzo mi zaimponowali. Zawiodłem się na
Socios. Zły byłem na Rossonierich. W ogóle nie obchodziło mnie co mieli do powiedzenia knypki z Madrytu
czy Internazionalle. Prawdę
mówiąc, pomimo tego, że nie
kibicuję UEFA w takim wydaniu jak dzisiaj, to bardzo
chciałem, żeby nie spękali i
wywalili banitów poza nawias. Żadnej ligi, żadnych Mistrzostw Świata czy Europy.
Chcą u prywaciarza, droga
wolna.
Ligi Mistrzów też już od
dawna nie oglądam. Dlaczego? Bo to nie jest Liga Mistrzów, tylko coś w rodzaju
EuroLeauge. Nie jest to jednak system, który ma wydrenować wszystkich spoza
finansowego układu. Pomysł
Pereziątka = piłkarski matrix
w czystej postaci. Jak będę
chciał obejrzeć mecz Superligi, to włączę sobie bajkę Super Strikers..
JZ
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Futbolowe zmagania czas zacząć!
Piłkarscy kibice od miesięcy czekają na powrót rozgrywek. Za nami najdłuższa przerwa w roku, ale ku radości wszystkich koniec laby. Już w najbliższy
weekend wraca nasza ukochana Wałbrzyska Serie
Po jesiennych zmaganiach stawce przewodzi
wałbrzyski Górnik, który
pierwszą połowę sezonu zakończył z kompletem punktów. Piętnaście zwycięstw
daje podopiecznym trenera
Marcina Domagały komfort
gry na wiele tygodni. Peleton wydaje się obecnie
zbyt daleko, ale w sporcie
wszystko jest możliwe. Początek zmagań już 24 kwietnia.
Reprezentujące region na
szczeblu Ligi Okręgowej zespoły, rozpoczną zmagania
na wyjazdach. Oba mecze
zaplanowano na sobotę i
oba rozpoczną się o godzinie 17:00. MKS Victoria
Świebodzice zmierzy się z
Gromem Witków. KS Zdrój
Jedlina Zdrój o punkty powalczy w Kamieńcu Ząbkowickim.
Dużo emocji czeka nas
na boiskach Wałbrzyskiej
Serie A. W sobotnie popołudnie zaplanowano trzy
spotkania. Wicelider, MKS

Szczawno Zdrój przystępuje do meczu z Wiśniową w
roli faworyta. Trudno będzie drużynie Rafała Siczka
zgubić tu punkty. Trzeci w
tabeli Herbapol Stanowice
nie powinien mieć problemów z Unią Bogaczowice.
Włókniarz Głuszyca uda
się do będącego jesienią w
świetnej formie, Zielonych
Mokrzeszów. Wydaje się,
że łatwiej o punkty będzie
miejscowym.
Dzień później granie zaczniemy od derbów. Czarni
Wałbrzych zagrają na Dąbrowskiego z Zagłębiem.
Ciekawy pojedynek dwóch
zespołów, które swoje domowe mecze rozgrywa na
tym samym obiekcie, nie ma
faworyta. Wyniki sparingów
sugerują jednak, że tym razem zielono-czarni powinni
sobie poradzić. Podopieczni
Wojciecha Błażyńskiego zagrają za to z ekipą z Mrowin.
W tym przypadku punkty
powinny zostać w Wałbrzychu. Wspominany wcześniej

Górnik zmierzy się z Orłem
Witoszów. Zdrowy rozsądek
mówi nam, że biało-niebiescy ponownie urządzą sobie
festiwal strzelecki. Górnik
Gorce zagra na własnym
boisku z Podgórzem.
Na koniec niedzielnych
zmagań również derby. Tym
razem Gminy Walim. Ekipa
Roberta Rzeczyckiego zagra
w Dziećmorowicach z miejscowymi Sudetami. Ostatnio był pogrom, ale pamiętamy też mecze, w których
padały zupełnie nieoczekiwane wyniki.
O punkty w Serie B walczą 4 zespoły z regionu wałbrzyskiego. Efektownie grający Szczyt Boguszów Gorce
zmierzy się z KP MCK Mieroszów. Derbowy pojedynek
zapowiada się na wyjątkowo ciekawy. Obie drużyny
grają widowiskowo i lubią
strzelać dużo bramek. Rezerwy MKSu Szczawno Zdrój
powalczą z Sokołem Kostrza. Wydaje się, że punkty
powinny zostać w uzdrowi-

sku. W pierwszym meczu
Mineralni wygrali różnicą
trzech goli. Na koniec Iskra
Witków Śląski rozegra mecz
z Unią Jaroszów. Będzie to
starcie drużyn będących na
dwóch różnych biegunach.
Ostatnio gracze z Witkowa
zaaplikowali najbliższemu
rywalowi aż 10 bramek.
Plan gier na najbliższy
weekend:
LIGA OKRĘGOWA
24.04|g. 17:00| Grom
Witków – MKS Victoria
Świebodzice
24.04|g. 17:00| Zamek
Kamieniec Ząbkowicki –
Zdrój Jedlina Zdrój
WAŁBRZYSKA SERIE A
24.04|g. 15:00| Zieloni
Mokrzeszów - Włókniarz
Głuszyca
24.04|g. 15:00| Herbapol
Stanowice - Unia Bogaczowice

Czy Miners powstrzymają Armię?
Podczas ostatniego spotkania pomiędzy Miners Krause Wałbrzych a Armia Poznań, drużyna z wielkopolski nie
miała sobie równych. Mądra gra bez fajerwerków wystarczyła, by pokonać podopiecznych Pawła Sołtysiaka. Podobnie wyglądały spotkania w turniejach wyjazdowych. Górą zawsze była poznańska Armia! Jak będzie tym razem?
Trudno
jednoznacznie
ocenić formę wałbrzyskiej drużyny. Za czasów
Austina Stubbsa, byliśmy
spokojni o rozegranie. Rok

później w krajowym składzie zabrakło amerykańskiej fantazji. Było nam
szkoda, ale musieliśmy to
przyjąć. Dodatkowo sezon
został utrudniony przez

pandemię
koronawirusa. Rozegrano go w wersji 9-osobowej i zaczęto
wprowadzać zmiany, które mają zaprocentować w
przyszłości.
Dzisiaj Miners przystępują do Polskiej Futbol Ligi
na drugim szczeblu rozgrywkowym. Będą mieli za
przeciwników 7 trudnych
do pokonania zespołów.
Sama liga rozegrana zostanie w systemie szwajcarskim. Dzięki takiemu
rozwiązaniu, futbolistów
w rundzie zasadniczej
trzykrotnie zobaczymy w
Wałbrzychu. Trzy mecze
Miners rozegrają na wyjeździe. Ważnym aspektem
nowych rozgrywek jest
też fakt, że od bieżącego
sezonu, Polska Futbol Liga
jest oficjalnym partnerem
Związku Futbolu Amerykańskiego w Polsce. To z
kolei sprawia, że American
Football staje się sportem
kwalifikowanym.

Warto walczyć, ale o punkty będzie szalenie trudno.
Pierwszym rywalem wałbrzyskiej drużyny będzie
zeszłoroczny finalista drugiej ligi. Biorąc pod uwagę
wszystkie za i przeciw, faworytem spotkania będą
poznaniacy. Czy wygrają?
Zobaczymy już w najbliższą niedzielę. Jak do rywalizacji podchodzą sami
zawodnicy? Cytując za
oficjalną stroną rozgrywek HALFTIME, ciekawie o
najbliższym rywalu i całej
lidze wypowiedział się trener linii i zawodnik ofensywy, Paweł Cieciera.
”Druga liga zawsze była
jedną wielką niewiadomą
i moim zdaniem dodaje to
pikanterii temu poziomowi
rozgrywkowemu. Mieliśmy
już niejednokrotnie przyjemność gry z Poznaniem,
który jest bardzo mocny
i będzie dla nas nie lada
wyzwaniem. Łódź odwiedziła nas w zeszłym roku
na spotkaniu sparingo-

24.04|g. 16:00| MKS
Szczawno Zdrój - LKS Wiśniowa
25.04|g. 12:00| Czarni
Wałbrzych - Zagłębie Wałbrzych
25.04|g. 14:00| Sudety
Dziećmorowice - KS Walim
25.04|g. 17:00| Orzeł Witoszów - Górnik Wałbrzych
25.04|g. 17:00| Górnik
Boguszów-Gorce - Podgórze
Wałbrzych
25.04|g. 17:00| Górnik
Nowe Miasto Wałbrzych Zieloni Mrowiny
WAŁBRZYSKA SERIE B
25.04|g. 11:00| KP MCK
Mieroszów – Szczyt Boguszów-Gorce
25.04|g. 11:00| Iskra Witków Śląski – Unia Jaroszów
25.04|g. 11:00| MKS II
Szczawno Zdrój – Sokół Kostrza
JZ

wym, które było cennym
doświadczeniem. Osobiście bardzo lubię grać z
Gdańskiem, ponieważ nasze spotkania to zawsze
kawał dobrego, fizycznego
futbolu w duchu fair play.
Zdaję sobie sprawę z dobrej pracy trenera Lwów
i wzmocnień, które udało
im się pozyskać. Na pewno
będą mocni w tym sezonie.
Moja wiedza na temat Rockets, Dragons i Hammers
pochodzi tylko i wyłącznie z transmisji wideo i nie
mieliśmy jeszcze przyjemności konfrontować się na
boisku. Zarządy drużyn w
stu procentach wykorzystują szanse pozyskania
wzmocnień wynikających z
przysługujących w regulaminie ligowym możliwości
i zbroją się na sezon. Jeden
fenomenalny import może
wiele zmienić i przechylić
szalę zwycięstwa. To będzie bardzo ciekawy sezon.
Już nie mogę się doczekać
tych emocji, adrenaliny i
mam nadzieję wielu zwycięstw. Cel Miners na ten
sezon to nawiązać wyrównaną walkę z najlepszymi
i wygrać wszystko co tylko
się da”..
JZ

