57

ZE SPORTU AKADEMICKIEGO

AZS UZ
WRACA DO
PIERWSZEJ
LIGI!!!
26 meczów, w tym 23 wygrane i tylko 3 porażki! To bilans,
którym mogą poszczycić się piłkarze ręczni AZS UZ Zielona Góra.
Podopieczni trenera Marka Książkiewicza po roku gry w drugiej
lidze, awansowali na zaplecze ekstraklasy. Droga do tego sukcesu
nie była jednak łatwa. Pierwsza runda spotkań rozpoczęła się dla
akademików bajecznie. Dziesięć zwycięstw z rzędu sprawiło, że
nasi stali się murowanym kandydatem do awansu. Niestety po
okresie dobrej gry przyszła lekka zadyszka. Porażki z Komprachcicami i Lesznem sprawiły, że nastroje w ekipie nieco się pogorszyły. Na szczęście zwycięstwo z mocnym Kaliszem, outsiderem z
Obornik Śląskich oraz korzystny układ innych meczów sprawiły, że
AZS kończył pierwszą rundę rozgrywek jako lider. Druga część sezonu była trudniejsza. Pierwszym poważnym sprawdzianem formy
zawodników trenera Książkiewicza było spotkanie z ŚKPR Świdnica. Przy ogłuszającym dopingu publiczności akademicy wygrali
26:24 i umocnili się na fotelu lidera. Niestety i tym razem nie
odbyło się bez wpadki. Po raz kolejny katem naszych okazała się
ekipa z Komprachcic. Po tej porażce zielonogórzanie musieli stawić czoła Astromalowi Leszno. Stawką tego spotkania było pierwsze miejsce w tabeli. AZS po emocjonującym meczu wygrał 27:25
i do pełni szczęścia brakowało jeszcze tylko dwóch punktów w
Kaliszu. Nasi szczypiorniści stanęli na wysokości zadania i zwyciężyli 23:22 i stało się jasne, że mamy awans. W ostatniej kolejce
rozgrywek akademikom wystarczył remis z Obornikami Śląskimi.
Podopieczni trenera Książkiewicza wygrali 40:17 i w obecności
rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego i prezydenta Janusza Ku-
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bickiego mogli cieszyć się z awansu do pierwszej ligi. Najlepszym
strzelcem AZS-u w minionym sezonie był Wojciech Gumiński.
Sławomir Janusz
Kadra zespołu:
Pierwszy trener: Marek Książkiewicz
Drugi trener: Paweł Kupiński
Kierownik drużyny: Józef Grzegorczyn
Trener odnowy biologicznej : Andrzej Jakubiak
Zawodnicy:
1. Maciej Koledziński - bramkarz;
2. Marek Długosz - bramkarz
3. Karol Kotkiewicz - bramkarz
4. Tomasz Antkowiak - bramkarz
5. Kamil Buś - rozgrywający
6. Wojciech Gumiński - rozgrywający
7. Łukasz Jarowicz - obrotowy
8. Marek Klimas - obrotowy
9. Cyprian Kociszewski - skrzydłowy
10. Marcin Ostrowski - skrzydłowy
11. Alan Raczkowiak - rozgrywający
12. Paweł Rafalski - rozgrywający
13. Jan Ratajczak - skrzydłowy
14. Oskar Serpina - obrotowy
15. Michał Skołozdrzy - skrzydłowy
16. Michał Skrzypek - rozgrywający
17. Bartosz Starzyński - rozgrywający
18. Krzysztof Wittke - skrzydłowy
19. Mariusz Zarankiewicz - obrotowy
20. Tomasz Gaweł - obrotowy
21. Jędrzej Oźmiński - rozgrywający

