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W OZPN — pod KOREK

 

Żeby nie uciekł —

ku.

Nie nudzi się wcale sekre—
tarz lubelskiego OZPN  Ry—
szard Wnuk.
— Kurier pisał — mówi —

o proteście Białej Podlaskiej
co do projektu nowej ligi
makroregionalnej seniorów.
Sprawa oparła się o PZPN,
stawili się reprezentanci ośmiu
województw z makroregionu
lubelsko—kieleckiego. Po bu—
rzliwej dyskusji stanęło na
tym, że liga ta, eksperymen—
talnie zostanie utworzona na
jeg sezon. Jeśli zda esza—

n zostanie w  proporowa—
nym kształcie, jeśli nie trze—
ba będzie szukać nowych roz—
wiązań. Przypomne, że jedną
ligę DOROTA€Fr:
rów Utworzą —najle
ny z BiałejPoleówta:
dlec, Lublina, Zamościa i
Chełma, a drugą z Tarno—
brzegu, Kielce (i Radomia. A
dziś po południu w kawiarni
olimpijskiej spotyka się za—
rząd OZPN z działaczami
wszystkich wydziałów.  Bę—
dzie to takie kameralne,
przyjacielskie— podsumowanie

minionego sezonu.
arm 

jak Kamiński!
O piłce nożnej można pisać przez okrągły rok i tema—

tów nigdy nie zabraknie, nawet teraz przy końcu gru—
dnia gdy piłkarskie buty wiszą na przysłowiowym kot— Y

ne — zgrugqwanie.—

~blina. 

W Lublinie przycichła już
! sprawa wyjazdu do Kanady
trzech piłkarzy: dwóch z
Avii oraz jednego z Motoru.
Sekretarz OZPN — próbował
dociec w piłkarskiej centrali

czy tam trafiły może jakieś
echa lubelskiego przypadku.
Nie trafiły, w PZPN nie ma
żadnego śladu tej sprawy.

W lubelskim OZPN mówi
się po cichu o 14—letnim
bramkarzu Lublinianki, Ar—
kadiuszu Onyszce.Wychowa—
nek trenera Wiesława Rafal—
skiego robi duże postępy,
awansował już do kadry ns—
rodowej młodszych juniorów
i czeka go tej zimy central—

Di
mówi się o nim po cichu? A—
no, dlatego, żeby mu nikt nie
zamącił w głowie, jak to
zrobiono niedawno z wycho—

wankiem Lublinianki. Wal—.
demarem Kamińskim. Ledwo
wypłynął na szersze wody a
już został stracony dla Lu—

„Fedruje” w Górniku
Zabrze. — — —
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gromnąpowagą i wielką ai
wytworzyła się srupka
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t— ioscsię ta potemdowie ”

3 — dwaj pozostali— trenerzy—

«f sani teżNiPiętka nikona;nieży

t
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darzenia.,

w

a.

 padk _mury: =*S do finałówmi—
|strzostw Euro y. Przypominam, że poraz |

| ostatni finalis byliśmyw 1985 roku.
Młodszej reprezentacjitaSztuka nieudała —

 

  
— juk £Stycznia; niektórzy> W—
|datoe, później. I proszę na jeszcze
jednopopatrzeć. WieluMiu1(ob 26:mie”(nk:
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[; . śwrNOWJśCIU więc biąk=>
NVko, głównyakcent kładącnanaukę

techniki plłkarskiej. Trener Stasiuk
wierdzi,_ że trafił na utalentowaną— grupę—

młodzież7 którejpr ,ij uda —
1 silną reprezentację. stwier—

dalszych

   

   

  

  
  

  

  

 

ie nie zwalnia gooczywiście z *
u W innej sytuacji są :

reprezentfacyjnychdrużyn.Obydwajetap budówyzesp mają—
jużpozasobą. Teraz chodzi tylkoojaknaj— —

— lepsze przygotowanie zawodnikówdo społ——
kańeliminacyjnychorazewentualne drobne

| korekty:w składzie,boani JanuszWójcik
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   : —— juniorów
— do lat 160 dwumeczu A Rumu—
nią przegrała eliminacje. Mi»
KSEuropy. Kolejną. szansę

— awansu do finałów ME —aledo=
piero w drugim półroczu. ——bę—
dzie miał obecny zespół piętna«
—stolatków... RCI N 'k *' ea Ya y— 3

:tamenajmiędize, ukepoł
    

— sprawdzianami umiejętności dla
tej. — drużyny” były< towarzyskie —
spotkania z. rówieśnikami z Cze:
chosłowacji.~ cza

Pierwszymecz — — 27
marca br. w Gorlicacir: Polska —

— CSRS(do lat 15) 1:2 (0:0), Bram
— kę dla Orlikówzdobył Piotr
:ferie w61 min, Nasza druży—
na wystąpiła w następującym

ie: Onyszko —— Podeszwa.
wrk. Sangowski, M. Fons
— :—— D. Fonts, Rech (51 Pszała), Ma—
| dej (61. Ficońy nn Kuchciak (47
Poni: Apryjas,. Puchacz —

Po objęciu prowadzenia przez

 

 
Polaków Czechosłowacy wkrótce.
doprowadzili do wyrównania po
błędzie naszego bramkarza. War—
to dodać, że dla polskich zawod—
ników (poza Apryjasem) był to

reprezentacyjny debiut, zaś ich
przeciwnicy rozgrywali już... dzie—
siąły mecz! Niemniej, jak oce—
mili obserwatorzy, gra była wy—
równana i gospodarze yy!
na remis.

+ czu:

ę rozpoczęły (dopiero od:1 tu. 5
— tego!!!— uwaga— JAG.) przy— z
gotowania do startuw elimina—
cjach.

—

Pierwszymi poważnymi

 

LATE KIĄŁ TAKSZEWC
Wynikiem nierozsrzygniktym

zakończył się rewanż, rozgrywany
dwa dni później wNowym Są—

Polska — CSRS 1:1 (0:1).
Bramka Apryjas. Ustawienie Po—

 laków. było nieco: inne miż w
| pierwszym Spotkaniu: Olszewski
— M, P :Rataj! ;Sangow—

~gk, p.$3—włók
Pszała (41 Rech) ——— „Liber. Saza—
nowicz: (58: Podeszwa), Puchacz.

|

|
sen Były to pożyteczne”testy ——— .

óceńił trener Stasiuk —— gdyż
wreszcie mogłem poznać. ufnie—

. jetności wybranych kadrowiczów.
Niestety, czeka mnie jeszcze se:
lekcja. Przy „wyszukiwaniu kan—
dydatów do drużyny będę musiał
źwrócić uwage na Warunki fi—
dpa Pod jym wzgledem

.

nasi :
Earze znacznie ustępowali ró—

wieśnikom z Czechosłowacji...

_Na koniec trochę przykra spra—
wa. Ze zgrupowania przed spot :
kaniami z CSRS trener Stasiuk

_ usunął

Grzegorzą Jak się oka—
„zuje, : piętnastolatek z

. mimo, że chodził w dresiezBia—
łym Orłem, to... _klął jak szewc.:
Mamy nadzieję, że to wielce
wychowawcze posunięcie opieku—
na Tajmłodszych | Orlików nauczy
czegoś kandydata na reprezen—

juniora Olimpii Elblag, d

Elbląga :

tanta, —: Oczywiście Grześ dosta— |
nie jeszcze szansę — z@pewnił |
trener. Stasiuk — ale pod warun= /
kiem, że nauczy. się mówić po
polsku. ;

/ , JAG.4
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Ghwalić nie —
Nidy jabiko pada od jabioni. Zdzisław Onymka#

był kiedy

Kontynuuje to mało, on
'jest już w kadrze narodowej,
kilka razy reprezentował bar—
wy kraju. Aktualnie gra w
drużynie juniorów pod opieką
trenera Wiesława Rafalskiego.

I na razie tylko tyle o u—
zdolnionym bramkarzu Lubli—
nianki, żeby mu się może od
pochwał w głowie nie po—
przewracało. Kiedyś napisa—
łem tak chwaląc Waldemara
Kamińskiego z Lublinianki:
Waldek trzymaj się, klubu.
Nie minęło parę miesięcy 

Talent z _WieniaGM

 

 

  

dobrym bramkarzem w drużynie juniorów —
WKS Lublinianka, dzisiaj jego sportowe  zainter. sowa—
nia z dobrym skutkiem kontynuuje w tym klubie syn,
15—letni ARKADIUSZONYSZKO. .

Waldek znalazł się w Gór— —
niku Zabrze... 4

/ (6) —
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|Ciekawy turniej, dużo bramek|
Dnia Dziecka, lubel— pokonująć w finale zdobywcy nagród specjalnych:
Sygnał zorganizował rówieśników Widzewa, nieźle Piptr Filipik (Lechia) — najlep—

niej piłkarski dla juniorów grali też juniorzy Motoru i Dy— szy zawodnik i strzelec (10 goli),
odszych, którzy grali o pu— nama Brześć, ale sympatię ki— Arkadiusz Onyszko — (Lublinian—

im. Mirosława Jeżowskiego, biców zjędnali sobie — futboliści ka), który w bramce stanowił
zedwcześnie zmarłego piłka gdańskiej Lechii. Najmłodsi, naj— zaporę nie do przebycia i wy—
kolejowego klubu. Na wzo— mniejsi, ale jak

_

walczyli! A borny technik Władimir Woro—
wo przygotowanym stadionie technika „małolatów” z wybrze— now (Dynamo Brześć).

przyul. Zemborzyckiej stawiło ża — znakomita. W meczu o V

_

Wyniki spotkań finałowych:
s osiem drużyn, toczących miejsce roznieśli „„osiłków” z Lublinianka I — Widzew Łódź

omentami dość ciekawe poje— Płocka aż 14:0! „Będą w Gdań— 3:0, Motor — Dynamo Brześć
ki, z przebiegu których na— Ku mieć drużynę” — mówił 3:0, Lechia Gdańsk — Stocznio—

eżyeży sądzić, że impreza będzie trener JamGolan z LOZPN, wiec Płock 14:0, Sygnał — Lu—
outynuowana. Kompletną de— bacznie śledzący świetnie zorga— blinianka II 7:1. Klasyfikacja

nizowany turniej. „Do zobacze końcowa: 1. Lublinianka I, 2.
nia w przyszłym roku”. — żeg— Widzew Łódź, 3. Motor, 4. Dy—
nali się młodzi piłkarze, zado— mamo Brześć, 5. Lechla Gdańsk,
woleni ze wszystkiego, co ofe— 6. Stoczniowiec Płock, 7. Sygnał,

— Towi ** elaka: impreza. rowali gościnni gospodarze. Naj~ 8. Lublinianka II.
Najlepie1 «* się chłopcy bardziej cieszyli się rzecz jasna ——— (xiw)
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PRZEGLĄD

NIKOMU NIC SIĘ NIE STAŁO
ZWOXGANIA — wonaw nara wie:Ju juniorów ronuwanegocornie na Wegrzech — Tokaj Cu.Jak pajkde w impre sirowalinasi — tym razemdo lo 18 Okazało się, te Polacy— jak Ousosiowianie —z pisarzami w ska:dzie młodszym, i odzowołów: CNS, Pasa, owócńdrikm Trec1 te:

prezenacji 0009.
Bielo—czerwoni rozegrti cery

zajmującmate miejse. le wyniki nawych
CSH — rola 10 1.9.Toluca — Fnianda 09.Nago i toca 12 aa,tra 1»

:

bioczerwonyczdobyii Liber i Wojcechowaki
W macza o 1. miejce Polkawrakaz Ieraclem 1. 0.0). Go:1» siei Wojciecnowsia.
Firatowe spotanie zakośceriosię pierwszej druty=

ty Nepi. któr, polonia ba:wanię 21 (00). trecie miejsce
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