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Dobrosław
Kowalski
futbol po mojemu....

Po co piłce ta UEFA?
Kiedyś były prezydent Francji Jacque Chirac powiedział w
odniesieniu do Polski i innych
krajów aspirujących wówczas
do Unii Europejskiej, że straciły
okazj, aby siedzieć cicho (dotyczyło to ich wsparcia inicjowanej
przez USA koalicji antyterrorystycznej po ataku na WTC). Natomiast teraz UEFA straciła okazję,
aby pokazać, że naprawdę zależy
jej na dobru futbolu, jest w stanie o nie zawalczyć, że zależy
jej na zrównoważonym rozwoju
piłki nożnej, i że jest w stanie
robić to do czego została tak naprawdę powołana. Przeczytałem
właśnie, że 15 maja rozgrywki
wznawia Bundesliga. Tylko parę
dni wcześniej władze ligi francuskiej ogłosiły koniec sezonu.
Wcześniej zrobiły to Holandia
i Belgia i to mimo gróźb UEFA
(za „samowolne” zakończenie
sezonu wykluczenie klubów z
Europejskich Pucharów), która
wcześniej dała jedynie wytyczne
- CZEKAĆ. Czekać nie wiadomo
na co i jak długo. A w tle jeszcze
mgliste plany dokończenia Ligi
Mistrzów i Europy. Czy to „czajenie się” było i jest podyktowane
tylko względami finansowymi, że
może jeszcze uda się coś z tego
sezonu wyciągnąć? Absolutnie
nie krytykuję tu futbolu i całego
sportu jako biznesu (sam się w
takowym obracam). Ale mamy
taką sytuację, że tracą wszystkie
branże (niektóre nie mają zupełnie żadnych obrotów) więc nie
rozumiem, dlaczego tępo próbuje się coś wyrwać dla/z piłki w
sposób taki, który zabija ją jako
sportową rywalizację: rozwala
systemy rozgrywkowe krajowe
i europejskie, wprowadza chaos
(jedni grają, inni nie), niejasne i
niesprawiedliwe reguły itd.
UEFA powinna od momentu, gdy
okazało się, że szykuje się przerwa w rozgrywkach opracować
plan działania z jasnym założeniem - koniec sezonu, żadnego
dogrywania w lipcu i sierpniu - i
dalej na tej bazie koordynować
poczynania europejskich federacji, pomagać, współtworzyć
plany ratunkowe, jeśli chodzi
o finanse klubów, tłumaczyć,
negocjować z zawodnikami konieczność obniżenia kontraktów,
oszczędności itp., nawet na tyle,
ile może narzucać pewne rozwiązania. Bo UEFA jest od ustalania reguł gry a nie od uczestnictwa w grze według reguł jej
uczestników.
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Wstępny podział IV ligi
W ostatnim numerze pisaliśmy o 40 drużynach, które będą mogły zagrać w przyszłym sezonie w IV lidze. Biorąc pod uwagę układ tabel, przygotowaliśmy wstępny podział, według
którego miałyby się owe rozgrywki potoczyć.

Pierwszym warunkiem
będzie rozstrzygnięcie w
barażach o prawo gry w III
lidze. Ubiegają się o niego aktualni liderzy swoich grup. W zachodniej na
pierwszym miejscu jest
Apis Jędrzychowice. Na
wschodzie Polonia Stal
Świdnica. Zmiany najbardziej dotyczyć będą Orła
Lubawki. Zakładając awans

drużyny ze Świdnicy, Orzeł
zagra w grupie wschodniej.
W przypadku awansu drużyna z Lubawki zostanie dołączona do grupy zachodniej, który administracyjnie
należy do okręgu jeleniogórskiego, ale od wielu lat
występuje w rozgrywkach
okręgu wałbrzyskiego.
Do rozstrzygnięcia będzie jeszcze sprawa awansu

z drugiego miejsca z grupy
jeleniogórskiej Ligi Okręgowej, gdzie na 2 i 3 miejscu
znajdują się dwie drużyny o
tej samej liczbie punktów.
Sprawa dotyczy Włókniarza
Leśna i Victorii Ruszów. W
bezpośrednim pojedynku
lepiej wypadł zespół z Ruszowa.
Warto pamiętać, że takie
założenie sprawdzi się w
przypadku braku spadków
z III ligi oraz przystąpieniu
do rozgrywek wszystkich
zainteresowanych drużyn.
Dzisiaj trudno przewidzieć,
czy wszystkie zespoły będą
w stanie spełnić dość duże
wymagania organizacyjno-finansowe, by zagrać na
tym poziomie rozgrywkowym.
JZ

Wiemy już trochę więcej
Odbyły się już wideokonferencje grup rozgrywkowych, podczas których wstępnie zadecydowano jak wyglądać będzie koniec rozgrywek. Część klubów się ucieszy, nikt specjalnie się nie
zmartwi. Oficjalne informacje zostaną przekazane 11 bądź 12 maja, ale już teraz możemy założyć, że wszystko jest poukładane.
Wciąż trudno wyrokować
Piłkarskie władze chcą
które będą grać w rozgrywczy z B awansuje jedna czy
rozegrać baraże o awans do
kach IV ligi. Trudno również
dwie drużyny. Biorąc pod
III ligi. Zamierzają również
ocenić jak zostanie IV liga
w pierwszych tygodniach
podzielona. Na dzień dziuwagę nasz okręg, awans
sierpnia rozegrać mecze
siejszy są brane pod uwagę
na pewno uzyska Podgórze
Pucharu Polski. Powrót rozdwa warianty.
Wałbrzych, które serdeczgrywek Wałbrzyskiej Serie
Liga Okręgowa również
nie witamy w Wałbrzyskiej
A i B planowany jest na 15
zostanie powiększona. CieSerie A. Grupy z podokręgu
sierpnia. Możliwe, że trochę
kawi jesteśmy jak ostateczwałbrzyskiego zostaną powiększone i ukształtowane
wcześniej na boisku ujrzynie postanowi Dolnośląski
według podziału geogramy drużyny w rozgrywkach
Związek Piłki Nożnej, który
ficznego, który może ulec
IV ligi i Ligi Okręgowej.
również przygotowuje mizmianie. Decyzje centrali
Wszystko będzie jednak
nimum dwa rozwiązania.
Faktem jest, że z Wałbrzybędą ogłoszone już na pozależne od drużyn, które
czątku przyszłego tygodnia.
przystąpią do rozgrywek.
skiej Serie A awans uzyskaNajwcześniej
wymogi
ła Victoria Świebodzice.
Ciekawie będzie również
JZ
licencyjne będą musiały
na poziomie A i B klasy.
przeprowadzić
zespoły,

Wychowanek Victorii Wałbrzych podpisał zawodowy kontrakt z Zagłębiem Lubin
Dominik Więcek, przedłużył umowę z Zagłębiem Lubin i został zawodnikiem I drużyny, z
którą będzie przygotowywał się do rozgrywek piłkarskiej Ekstraklasy. Umowa obowiązuje do
czerwca 2022 roku.
- Bardzo nas cieszy, że
Zagłębia. Spędził na boisku
nik piął się po szczeblach
kolejni młodzi zawodnicy
prawie 1140 minut, zdobykariery, grając w drużynach
wając jedną bramkę w medołączają do pierwszego
juniorskich. Więcej o Domiczu przeciwko ekipie Gwarniku, wspomnieniach jego
zespołu. Pokazuje to dobrą
ka Tarnowskie Góry.
pierwszego trenera już w
współpracę pomiędzy nami
Dominik swoją przygonastępnym numerze.
a akademią i jest sygnałem dla innych chłopców,
dę z piłką nożną rozpoczął
JZ
że warto pracować, rozwiw 2007 roku. Od samego
jać się i cierpliwie czekać
początku trenował ze starna swoją szansę. Dominik
szymi od siebie kolegami.
Więcek, to zawodnik o duWspierany przez rodziców,
żym potencjale - powiewytrwale pracował, oczekudział Martin Ševela, szkojąc na swoją szansę. W wieku
12 lat wziął udział w testach
leniowiec KGHM Zagłębia
przeprowadzonych
przez
Lubin.
Zagłębie Lubin. Scouci uznaDominik Więcek skończy
w tym roku 20 lat. Wystęli, że ma talent, który warto
puje na pozycji pomocnika.
rozwijać i tak młody piłkarz
Dotychczas był podstawotrafił do „miedziowych”. Od
wym zawodnikiem rezerw
tamtego momentu, Domi-

Jakub
Zima
sport na zimno

Tabalugo! Na pomoc!
Powoli wracamy do normalnego życia, ale dla
wielu z nas nie będzie to
powrót do tego, co było
przed epidemią. Z doniesień prasowych wynika, że
pracę stracą ludzie odpowiedzialni za sport od tej
drugiej strony. Tej technicznej, organizacyjnej.
Zawiało chłodem, prawda?
Ostatnie informacje mówią
o 100 pracownikach Aqua
Zdroju, którzy będą musieli się pożegnać z posadą.
To 80 procent całej załogi!
Co nam zostanie z Centrum
Aktywnego Wypoczynku?
Chwaliliśmy nasze Centrum Sportowo-Rekreacyjne w trakcie każdych zawodów. Chwaliliśmy w Polsce.
Podczas Mistrzostw Europy
w koszykówce. Podczas Mistrzostw Świata w tańcu.
Walczyli tu najlepsi zapaśnicy, tenisiści, tancerze.
Gościli mistrzowie świata, złoci medaliści Igrzysk
Olimpijskich. Grali finaliści
Ligi Mistrzów, Ligi Narodów. Grały reprezentacje
narodowe! O aspekcie kulturalnym wspominać nie
będę, bo nie starczyłoby
tu na to miejsca! Na miłość
boską, jeszcze w marcu otwieraliśmy Aleję Gwiazd
Sportu! A teraz, co?
Chwalona przez władze
Rajska Dolina staje się Lodolandią ze złym bałwanem Arktosem na czele?
W bajce z 1994 roku lekarstwem na całe zło okazał
się zielony smok zwany
Tabalugą. Udało mu się
sprawić, aby demoniczny
bałwan Arktos, rezydujący
w pałacu zwanym Mroźnogrodem, znajdującym się
na wyspie i będącym stolicą miasta Sopelkowo, uległ
jego dobroci i sile umysłu.
Przydałby się dzisiaj taki
właśnie smok, prawdziwy
mąż stanu, który umiałby posprzątać po wirusie.
Umiałby zrzucić mu koronę z głowy, ale tak, by nie
ucierpieli jego poddani.
JZ

