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Pogoń Szczecin będzie zdecy-
dowanym faworytem spotka-
nia z trzecioligowym Podha-
lem Nowy Targ w 1/32 Fortuna 
Pucharu Polski. 

Do spotkania miało dość w po-
łowie sierpnia, ale ze względu 
na zakażonych koronawirusem 
piłkarzy w obu zespołach. 
Obecnie sytuacja jest już dużo 
lepsza i w środę o godz. 16 
Nowy Targ będzie gospoda-
rzem spotkania 
z ekstraklasową Pogonią. 

W Szczecinie nikt nie do-
puszcza myśli, że Pogoń mo-
głaby odpaść z Pucharu Polski 
już na pierwszej przeszkodzie, 
w dodatku z trzecioligowcem. 
I to bez względu na to, jaki skład 

trener Kosta Runjaic pośle 
na boisko.  A zmian w „11” w po-
równaniu z niedzielnym me-
czem ligowym z Cracovią może 
być kilka. Wiadomo, że Podhale 
będzie walczyło ambitnie, bę-
dzie mieć doping swoich kibi-
ców, będzie się lepiej czuło 
na sztucznej murawie, ale Po-
goń musi potwierdzić różnicę 
klas. I ten środowy mecz będzie 
jedyną okazją dla Runjaica, by 
ten spokojnie sprawdził kilku 
zawodników, którzy są blisko 
składu w lidze. 

W bramce może zagrać Ja-
kub Bursztyn (tak było w po-
przednim sezonie), w obronie 
Mariusz Malec, a może nawet 
młody Bartłomiej Mruk; w po-

mocy Kacper Smoliński, Paweł 
Cibicki czy Damian Dąbrowski. 
A w ataku na szansę liczy 
Adrian Benedyczak. 

Na pewno nie zagrają: 
Tomas Podstawski, Luis Mata 
(leczą urazy), Hubert Turski, 
Kacper Kozłowski, Sebastian 
Kowalczyk i Santeri Hostikka 
(wyjechali na zgrupowania 
kadr młodzieżowych Polski 
i seniorskiej Finlandii). Pod du-
żym znakiem zapytania stoi też 
występ Macieja Żurawskiego, 
który z kontuzją zakończył 
mecz w Krakowie. 

Pogoń na południu Polski 
jest od kilku dni. W poniedzia-
łek trenowała w Chorzowie, we 
wtorek przeniosła się do No-

wego Targu. Solidnie potrakto-
wała tę rywalizację. 

Podhale do meczu przystąpi 
spokojne. Nikt nie oczekuje cu-
dów, ale akurat ta drużyna do-
brze rozpoczęła sezon w III li-
dze i pewnie będzie chciała to 
kontynuować. W grupie D III 
ligi za nami już sześć kolejek. 
Podhale zagrało jedynie 
w trzech meczach i odniosło 
komplet zwycięstw. Nie stra-
ciło bramki. W jednej kolejce 
pauzowało, a dwa mecze 
odwołano ze względu 
na koronawirusa. 

Mecz w Nowym Targu roz-
pocznie się o godz. 16. Będzie 
transmitowane w Polsacie 
Sport.   ¹

Pogoń rozpocznie pucharową 
przygodę. Podhale na starcie

Jakub Bursztyn może zastąpić Dante Stipicę w bramce Pogoni w pucharowym spotkaniu
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Bardzo dobry początek 
Armady w dziewiątkach
Futbol amerykański 

Armada Szczecin na czele kra-
jowej tabeli LFA9, ale za nami 
dopiero pierwsze turnieje. 

Ze względu na pandemię w tym 
roku odwołano normalne roz-
grywki ligowe w kraju, w for-
mule 11-osobowej. Zamiast tego 
zaproponowano rywalizację 
w odmianie dziewięcioosobo-
wej, gdzie kwarty są krótsze, a co 
za tym idzie jest mniej spięć bo-
iskowych. Grają ci, co się zgłosili 
– nie było przymusu dla wszyst-
kich. Zasada jest prosta – dru-
żyny biorą udział w turniejach 
(dla 3 ekip), a najlepszych osiem 
awansuje do play-offów.  

Armada Szczecin była gospo-
darzem zawodów z udziałem 
Armii Poznań i Barbarians Ko-
szalin. I z tej roli wywiązała się 
świetnie – wygrała oba mecze: 
z poznaniakami 22:14, z Kosza-
linem  42:0.  - Wygraliśmy, ale też 
było dużo błędów, brakuje 

rytmu meczowego, widać krótki 
okres przygotowawczy i przej-
ście na inną formułę rozgrywek 
– mówi Tomasz Leszczyński, 
menedżer Armady. - Liga będzie 
ciekawa, widać to po wynikach 
nie tylko naszego turnieju. 

Wysokie zwycięstwo 
nad Koszalinem dało pierwsze 
miejsce w kraju, ale to tylko ład-
nie wygląda dla statystyk. Tyle, 
że w szczecińskim klubie aspira-
cje są wysokie. 

- Mierzymy wysoko, zatem 
brak naszego udziału w meczu 
finałowym uznalibyśmy za po-
rażkę. Oczywiście nie widzieli-
śmy jeszcze w akcji wszystkich 
drużyn, ale znamy siebie i swój 
potencjał, z meczu na mecz bę-
dziemy mocniejsi – uważa me-
nedżer. 

Kolejny turniej z udziałem 
Armady za dwa tygodnie w Zie-
lonej Górze. Rywalami będą: 
miejscowa Wataha (bilans 2-0) 
i Miners Wałbrzych (bilans 1:1). 
(LIS)

Gracze Armady chcą odnieść sukces w rozgrywkach
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Biegi i rekreacja  

Z okazji 20-lecia istnienia 
Szczecińskiej Wyższej Szkoły 
Collegium Balticum, uczelnia 
organizuje charytatywny 
bieg. 

„Wszystkim działaniom uczelni 
przyświeca otwartość na świat 
i troska o drugiego człowieka 
i jego potrzeby. Tym razem też 
tak będzie! Zebrane fundusze 
podczas biegu (minimum 5 zł 
z każdej opłaty startowej) zo-
staną przekazane na rzecz 7-let-
niej Julii ze Stargardu, podo-
piecznej Rotary Club Stargard” 
- czytam w opisie biegu.  

Dziewczynka urodziła się 
jako wcześniak z mózgowym 
porażeniem dziecięcym z nie-
dowładem spastycznym, po-
dwiniętymi stawami biodro-
wymi i końskim ustawieniem 
stóp. Przeszła już dwie operacje 
i operacyjną korektę ustawienia 
stóp. Pomoc w rehabilitacji 

po przebytych zabiegach staje 
się jedyną szansą na efektywne 
usprawnienie dziewczynki.  

Impreza odbędzie się 5 
września (sobota), o godz. 14 
w Parku Kasprowicza. W ra-
mach wydarzenia odbędą się 
biegi na dystansie 2,5 km (ko-

biety i mężczyźni wspólnie), 5 
km (K+M razem) oraz nordic 
walking na dystansie 5 km 
(K+M razem). Opłata startowa: 
35 złotych (min. 5 zł z każdej 
opłaty przekazane na rehabili-
tację Julki). Zapisy: 
www.cb.szczecin.pl.   (MC)
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7-letnia Julia ze Stargardu jest już po kilku operacjach. Podczas 
biegu z okazji 20-lecia zbierane będą środki na jej rehabilitację

W 3. rundzie grają ekipy z okręgówki
Piłka nożna 

Dziś odbędzie się ogromna 
większość spotkań 3. rundy 
Pucharu Polski w regionie.     

Na tym etapie do rywalizacji 
włączyły się drużyny z klas 
okręgowych, a pierwsze mecze 
(po zamknięciu wydania) roze-
grano we wtorkowy wieczór: 
KP Świat Drzewa Przecław - Ko-
legium Sędziów ZZPN i Ogniwo 
Babinek - Tanowia Tanowo. 

Dojdzie także do dwóch 
walkowerów. Dąb Dębice oraz 
Drawa Drawno przechodzą 
do kolejnej rundy Pucharu Pol-
ski. Z rozgywek wycofali się ich 
rywale, Kłos Pełczyce oraz Piast 
Chociwel.  

 
Zestaw par 3. rundy, środa, godz. 17.30:  
Korona Raduń - Pomorzanin Nowogard, Pro-
mień Mosty - Mewa Resko, Unia Swochowo - 
Sokół Pyrzyce, Zalew Stepnica - Prawobrzeże 
Świnoujście, Orzeł Grzędzice - Światowid 63 
Łobez, Mechanik Warnice - Orzeł Bierzwnik, 

Dąbrovia Stara Dąbrowa - Gavia Choszczno, Bi-
zon Cerkwica - Sparta Gryfice, Sarmata Dobra - 
Orzeł Łożnica, Ina Stradzewo - Orkan Suchań, 
Orzeł Trzcińsko-Zdrój - Morzycko Moryń, Ehrle 
Dobra Szczecińska - Dąb Dębno, Iskra Banie - 
Osadnik Myślibórz, Arkonia Szczecin - Jeziorak 
Szczecin, Odrzanka Radziszewo - Mierzynianka 
Mierzyn, Polonia Giżyn - Stal Szczecin, CRS Po-

goń Barlinek - Stal Lipiany, Vielgovia Szczecin - 
Odra Chojna, Zryw Kołbaskowo - Energetyk 
Gryfino, Wicher Przelewice - Unia Dolice, 
Gwiazda Żalęcino - Zorza Dobrzany, KS Fala 
Międzyzdroje - Iskra Golczewo, Radowia 
Radowo Małe - Wybrzeże Rewalskie Rewal, 
Jantar Dziwnów - Wicher Brojce.  
(MC)
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Piłkarze SCRS Barlinek (żółte koszulki) zagrają dziś 
na własnym boisku ze Stalą Lipiany

Bieg dla Julki na 20-lecie uczelni


