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Całkiem daleko,
ale nadal
na początku
Ubiegły sezon był najintensywniejszy w niedługiej historii 
PLFA. Najmocniejszymi jego akcentami były VIII SuperFinał 
na Stadionie Narodowym w Warszawie, debiut halowy Re-
prezentacji Polski w Atlas Arenie w Łodzi i jej debiut stadio-
nowy na obiekcie Polonii Warszawa. Znakomity finisz miały 
też, po raz pierwszy, pełnowymiarowe rozgrywki juniorskie 
które zakończyły się fantastycznym, dwudniowym finałem 
w Bielawie.

Przed nami ponad pół roku pasjonujących zmagań ligo-
wych. Wiele wskazuje na to, że ten sezon może obfitować w 
liczne sportowe niespodzianki. Poza boiskiem, to ciężka, or-
ganiczna praca całego środowiska futbolowego będzie stano-
wiła o tempie popularyzacji naszej dyscypliny.

Doszliśmy całkiem daleko, ale to jednak nadal początek 
długiej drogi. Drogi, którą prężnym krokiem pokonuje fut-
bolu amerykański pnąc się na polskim firmamencie sporto-
wym.

Nie mogę zagwarantować, że wygra drużyna, której 
Państwo kibicujecie. Mogę jednak zagwarantować Wam 
wielkie emocje i niezapomniane wrażenia. 

Do zobaczenia na boiskach PLFA!

Jędrzej Stęszewski, prezes PLFA

Informator Prasowy PLFA sezon 2014 – Wydawnictwo Polskiej 
Ligi Futbolu Amerykańskiego | Stowarzyszenia Polski Związek 
Futbolu Amerykańskiego (PZFA) jest członkiem  Europejskiej Fe-
deracji Futbolu Amerykańskiego  (EFAF) i Międzynarodowej Fe-
deracji Futbolu Amerykańskiego (IFAF) 

WYDAWCA: Polska Liga Futbolu Amerykańskiego, ul. Smulikowskiego 1/3, 00-389 Warszawa, www.plfa.pl  |  ZESPÓŁ REDAKCYJNY: Piotr 
Bera, Anna Cygańska-Zapadka, Marcin Fijałkowski, Adrian Fulneczek, Kamila Głowacz, Łukasz Pająk, Aleksandra Skrzyszowska, Jędrzej 
Stęszewski, Maciej Żołądek  |  FOTOGRAFIE: Marcin Fijałkowski/maffoto.pl, Łukasz Skwiot, Marcin Warpechowski  |  FOTOGRAFIA NA 
OKŁADCE:  Marcin Fijałkowski/maffoto.pl  |  REDAKTOR PROWADZĄCY: Jędrzej Stęszewski  |  PROJEKT: Tomasz Lerczak  |  OPRACOWA-
NIE KOMPUTEROWE: Kameleon Kreacja Marki sp. z o.o., ul. Opalenicka 41, 60-358 Poznań

 1  SuperFinał w 2012 roku był pierwszym meczem na Stadionie 
Narodowym, w którym wyłoniono mistrza

 2  fuzje po sezonie 2013 spowodowały powstanie Panthers Wrocław 
oraz Warsaw Sharks 

 4 drużyny wystąpiły w inauguracyjnym sezonie PLFA w 2006 roku

 12 meczów w sezonie 2014 w ramach Topligi rozegra mistrz Polski

 15 kamer w jakości HD rejestrowało przebieg ostatniego SuperFinału

 15 województw ma swojego przedstawiciela w PLFA

 19 drużyn zagra w lidze juniorskiej – PLFA J

 32 miasta są reprezentowane w PLFA 2014

 38 drużyn wystąpiło w rozgrywkach PLFA w 2012 roku

 70 zespołów wystąpi w PLFA w sezonie 2014

 239  ligowych meczów zostanie rozegranych w ramach tegorocznych 
zmagań

 1 420 zawodników było zarejestrowanych w lidze w 2011 roku 

 2 729  dni upłynęło od pierwszego meczu PLFA (8.10.2006) do startu 
bieżących rozgrywek (29.03.2014)

 3 200 zawodników zagra w lidze w sezonie 2014

 6 800  widzów obejrzało 2.02.2013 debiut Reprezentacji Polski w Atlas 
Arenie w Łodzi

 16 500  fanów podziwiało Trawnik Producent VIII SuperFinał na Stadionie 
Narodowym w Warszawie

 23 000  ludzi dopingowało podczas NAC VII SuperFinał na Stadionie 
Narodowym w Warszawie

 182 226 unikatowych użytkowników strony plfa.pl w 2013 roku 

 2 216 217 odsłon strony plfa.pl w 2013 roku

 7 600 000  osób mieszka w 32 miastach, w których swoje mecze rozgrywają 
drużyny PLFA
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Futbol amerykański w Polsce wkracza 
w dziewiąty sezon. W pięciu klasach 
rozgrywkowych wystąpi 70 zespołów, 
które każdego dnia walczą o... swoje 
życie. 

Jak w każdej amatorskiej dyscy-
plinie sportu, również futbolowi pod-
kłada się kłody pod nogi, co mobilizu-
je zawodników, trenerów i działaczy do 
jeszcze bardziej wytężonej pracy. Bez 
ich bezsennych nocy, licznych urazów 
oraz wyrzeczeń, liga nie rozwinęłaby się 
z czterech do kilkudziesięciu zespołów.

Z kwartetu został duet
W inauguracyjnym sezonie PLFA za-
grały cztery zespoły: Warsaw Eagles, 
Pomorze Seahawks, The Crew Wroc- 
ław i 1. KFA Fireballs Wielkopolska. 
Tak jak w przypadku narodzin Stanów 
Zjednoczonych, tak samo w PLFA, 
Ojców Założycieli było kilku, ale nie 
o wszystkich się pamięta.

Z pierwszej czwórki tylko stołecz-
ne Orły uniknęły większych zmian. 
Nazwa, logotyp i barwy od wielu lat są 
niezmienne. Natomiast Pomorze Se-
ahawks to obecnie Seahawks Gdynia, 

a The Crew nie istnieje, choć ich dzieło 
kontynuowali najpierw Giants, a teraz 
Panthers. Zupełnie inaczej prezentuje 
się sytuacja 1. KFA Fireballs Wielkopol-
ska. Drużyna z Poznania egzystuje je-
dynie w kronikach PLFA, choć niektó-
rzy wychowankowie klubu nadal biega-
ją po boiskach lub zasiadają na ławce 
trenerskiej.

Pierwszy oficjalny mecz PLFA ro-
zegrano 8 października 2006 roku. 
Eagles rozgromili Fireballs 66:6 stawia-
jąc pierwszy krok w drodze po mistrzo-
stwo. W sezonie rozegrano zaledwie 
siedem meczów, a najbardziej pamięt-
ny odbył się w oddalonej od Wrocławia 
o 15 km Żórawinie. Pojedynek Pomorza 
z The Crew trwał... sześć godzin!

Rozwój
W kolejnych latach liga dojrzewała 
w coraz szybszym tempie. W 2007 roku 
rywalizowało dziewięć drużyn, a w 2008 
już 17. Futbolowy bakcyl dynamicznie się 
rozprzestrzeniał. Poszerzające się gro-
no entuzjastów, tak jak niegdyś Eagles, 
zaczynało biegać z futbolówką gdzieś 
w parkach i na łąkach. Nie było profe-
sjonalizmu, tylko zapał, który pozwolił 
przetrwać 2009 rok, a szczególnie 2010, 
gdy stagnacja wdarła się do ligi. 

Ten sezon był wyjątkowy także 
z innego powodu. Po raz pierwszy trwał 
zaledwie cztery miesiące, wcześniej 
rozciągano go maksymalnie w czasie, 
żeby pozwolić drużynom na przygoto-
wania i regeneracje. Niemniej liczba za-
wodników zgłoszonych do rozgrywek 
przekroczyła tysiąc, a kolejne drużyny 
dobijały się do drzwi. Wzrost zainte-
resowania rozgrywkami i podnoszony 
m.in. przez Amerykanów poziom gry, 
wywindował PLFA na wyższy szczebel. 
VI SuperFinał w Bielawie pokazał, że 
w futbolu amerykańskim drzemie ogrom-
ny potencjał.

Milowy krok
To był niezwykle upalny dzień u stóp 
Gór Sowich. Z bezchmurnego nieba lał 

się żar, lekki wiaterek nie przynosił ulgi. 
Właśnie wtedy – 17 lipca – PLFA otrzy-
mała piękny prezent od losu. Finałowy 
pojedynek po raz pierwszy transmitował 
na żywo kanał Sportklub i telewidzowie 
nie mogli czuć się rozczarowani: pięk-
ne góry, wspaniale wymalowane boisko 
i przede wszystkim niezwykle emocjo-
nujący pojedynek musiały wzbudzić cie-
kawość. The Crew Wrocław pokonali od-
wiecznego rywala Devils 27:26 po walce 
do ostatniej sekundy. 

Ogromny sukces nie przeszedł bez 
echa. Następnego lata VII SuperFinał 
przeniósł się do świeżo zbudowanej 
świątyni polskiego sportu. Najważniej-
szy mecz Topligi między Warsaw Eagles, 
a Seahawks Gdynia śledziło z trybun, 
wybudowanego za dwa miliardy złotych, 
Stadionu Narodowego, 23 tys. widzów. 
Na to spotkanie wyprzedano wszystkie 
dostępne wejściówki. Seahawks zwy-
ciężyli Eagles 52:37, tworząc prawdzi-
wy spektakl w telewizjach TVN Turbo, 
nSport HD i Europort 2 HD. 

Wielu pesymistów uważało, że to 
jednorazowy wynik nie do powtórzenia. 
Ich zdaniem gros Polaków chciało tyl-
ko poczuć atmosferę najnowocześniej-
szej areny w Europie na własnej skórze 
– w końcu SuperFinał był pierwszą im-
prezą na Narodowym po zakończeniu 
Euro 2012. Sceptycy pomylili się, nie 
uwzględniając potencjału dyscypliny.  
W 2013 roku ponownie najważniejszy 
mecz sezonu odbył się przy al. Ponia-
towskiego. Zebranych aż 16,5 tys. fa-
nów oglądało z trybun wygraną Giants 
Wrocław nad Eagles. Jeszcze więcej 
osób zasiadło przed telewizorami śle-
dząc relację na TVP Sport HD.

Orły Cetnerowskiego
Każdy sportowiec marzy o reprezento-
waniu swojego kraju. Biało-czerwona ko-
szulka z orzełkiem na piersi i zaśpiewa-
nie razem z rodakami hymnu państwo-
wego napawają dumą. Przez lata futbo-
liści mogli walczyć o sławę i honor tylko 
dla swojego miasta i klubu. Na szczęście 

to się zmieniło. Od 2013 roku najlepsi 
mogą reprezentować Polskę na arenie 
międzynarodowej. W lutym w łódzkiej 
Atlas Arenie, 6,8 tys. osób dopingowało 
Polaków w starciu ze Szwecją. W ośmio-
osobowej odmianie futbolu polegliśmy 
14:27, ale wstydu nie było. Szwedzi to 
mistrzowie Europy z 2005 roku. Wtedy 
w Polsce nawet nie było ligi.

Pół roku później selekcjoner Ma-
ciej Cetnerowski powołał 46 zawod-
ników na mecz towarzyski z Holandią. 
Przegraliśmy wyraźnie 14:37, ale po-
rażkę wkalkulowano. W końcu poma-
rańczowi grają w amerykańską odmia-
nę futbolu 20 lat dłużej. Ta przewaga 
była widoczna aż nadto na stadionie 
przy ul. Konwiktorskiej w Warszawie. 
Niemniej wspaniała postawa 2,9 tys. 
zgromadzonych fanów może napawać 
optymizmem, wszak każde widowisko 
organizuje się dla identyfikujących się 
z klubami i zawodnikami kibiców. Jest 
ich coraz więcej.

Podtrzymać
passę

Tekst: Piotr Bera
Zdjęcia: Marcin Fijałkowski
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Pod 
Orzełkiem

Tekst: Anna Cygańska-Zapadka

Rok 2013 to milowy krok dla futbo-
lu amerykańskiego w naszym kraju – 
głównie za sprawą narodzin pierwszej 
w historii tejże dyscypliny Reprezen-
tacji Polski. 

Pod okiem 10-osobowego sztabu 
szkoleniowego, na czele którego sta-
nął doświadczony trener ówczesnych 
mistrzów Polski – Seahawks Gdynia, 
Maciej Cetnerowski, odbyły się pierw-
sze zgrupowania i selekcje. Spośród 
74 drużyn Polskiej Ligi Futbolu Ame-
rykańskiego wyłoniono ostatecznie 
35 najlepszych futbolistów, którzy za-
częli przygotowania do najbliższego 
pojedynku.

Debiut biało-czerwonych miał miej-
sce 2 lutego 2013 w Atlas Arenie w Ło-
dzi, gdzie w ośmioosobowej odmianie 
futbolu w hali zmierzyli się ze Szwe-
dami, mistrzami Europy z 2005 roku. 
Choć bardziej doświadczone Trzy Koro-
ny wygrały starcie z Orłami 27:14, kibi-
ce z pewnością przeżyli niezapomniane 
chwile. Stało się to nie tylko dzięki im-
ponującemu zaangażowaniu naszych 
reprezentantów, ale także rewelacyjnej 
oprawie całego spotkania – od poka-

zów pirotechnicznych począwszy, przez 
występy cheerleaderek aż po konkursy 
dla publiczności.

Jak łatwo się domyślić – ten jeden 
mecz wzmocnił jedynie apetyty za-
wodników i fanów. Dzięki działaczom 
PZFA następna szansa na kibicowanie 
Polakom pojawiła się we wrześniu 2013 
roku. Sztab trenerski przeszedł drobne 
zmiany – ostatecznie znaleźli się w nim 
szkoleniowcy siedmiu polskich drużyn 
występujących we wszystkich klasach 
rozgrywkowych PLFA: Seahawks Gdy-
nia (Topliga), Warsaw Spartans (Topli-
ga), AZS Silesia Rebels (Topliga), Ty-
chy Falcons (PLFA I), Husaria Szczecin 
(PLFA I), Sabercats Sopot (PLFA II) oraz 
Patrioci Poznań (PLFA 8).

Maciej Cetnerowski – trener głów-
ny (Head Coach), Luke Zetazate – koor-
dynator ataku (Offensive Coordinator), 
Franz Klein – koordynator obrony (De-
fensive Coordinator), Daniel Piechnik 
– koordynator zespołów specjalnych 
(Special Teams Coordinator), Wojciech 
Grzybek – trener odbierających (WR 
Coach), Karol Siliwoniuk – trener run-
ning backów (RB Coach), Paweł Kaź-
mierczak – trener linii ofensywnej (OL 
Coach), Roman Picheta – trener linii 
defensywnej (DL Coach), Daniel Piech-
nik – trener linebackerów (LB Coach), 
Olaf Werner – trener defensive backs 
(DB Coach), Ralph McGaw i Jakub Sa-
mel – asystenci.

Cennym wzmocnieniem okazał 
się, mający ponad 25-letnie doświad-
czenie, Franz Klein – były zawodnik 
i trener obrony Saarland Hurricanes, 
drużyny najwyższej klasy rozgrywko-
wej w Niemczech (GFL). Podczas te-
stów i dwóch weekendowych zgrupo-
wań wyłoniono 45 zawodników, którzy 
14 września wybiegli na murawę sta-
dionu Polonii Warszawa, by reprezen-
tować biało-czerwone barwy w starciu 
z Królestwem Niderlandów. Tym razem 
zmagania miały miejsce już na trawia-
stym boisku i w 11-osobowej odmianie 
futbolu. Najmłodszym reprezentantem Fo
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kraju został rozgrywający – Filip Ilnicki 
(18 lat). Wśród kadrowiczów pojawiło 
się także kilku futbolistów pierwszoli-
gowych (PLFA I), których umiejętności 
docenili szkoleniowcy.

Grający z orzełkiem na piersi za-
wodnicy, po bardzo emocjonującym po-
jedynku, ulegli w Warszawie świetnie 
zgranym, trenującym ze sobą od kilku 
lat Holendrom 14:37. Prezes PZFA, Ję-
drzej Stęszewski podsumował wów-
czas: – Drużyna ma potencjał, ale przed 
nami mnóstwo pracy. Patryk Tyryłło, 
menedżer PLFA dodał: –  Narodowa Ka-
dra w Futbolu Amerykańskim to wciąż 
jeszcze nowy projekt, który traktujemy 
z wielką powagą, ale i ogromnym entu-
zjazmem. Jest to nie tylko okazja do pro-
mowania i rozwoju naszego sportu, ale 
też prawdziwa radość dla kibiców, dla 
których wspieranie reprezentacji Polski 
niesie wyjątkowe emocje.

Istnienie drużyny narodowej to 
poza świetnymi trenerami, graczami 
i kibicami także odpowiedni wizerunek, 
z którym związane jest charaktery-
styczne logo autorstwa Wojciecha Po-
laka. Na szczególne uznanie zasłużyły 
genialne, zaprojektowane przez Pawła 
Chwedczuka, grafika PLFA i Tychy Fal-
cons, stroje. Zrobiły one wrażenie na-
wet poza granicami kraju, podbijając 
strony internetowe o tematyce futbo-
lowej. Rosnącą falę popularności repre-
zentacja zawdzięcza także zaintereso-
waniu mediów o zasięgu ogólnokrajo-
wym, takim jak TVP, TVP Sport, TVN, 
Eurosport 2, Polsat Sport.

Transmisje meczów i programy 
z udziałem kadrowiczów w tych sta-
cjach oraz prawdziwy entuzjazm na try-
bunach podczas spotkań na żywo udo-
wadniają, że futbol amerykański zna-
lazł już swoje miejsce także w Polsce.
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Futbolowe 
święto

Tekst: Anna Cygańska-Zapadka
Zdjęcia: Marcin Fijałkowski

Finały PLFA zawsze wzbudzały wie-
le emocji i przyciągały tłumy kibiców. 
Tak duża popularność tych spotkań jest 
zasługą nie tylko wysokiego poziomu 
sportowego, który prezentują zmaga-
jący się na boisku zawodnicy, ale także 
typowo amerykańskiej otoczki – pikni-
kowej, rodzinnej atmosfery z imponu-
jącą ilością atrakcji.

Pierwszy finał PLFA został roze-
grany 12 listopada 2006 roku na Sta-
dionie RKS Marymont w Warszawie. 
Mecz obejrzało wówczas 900 widzów. 
Był to dopiero początek rodzącej się 
popularności meczów tej rangi. Naj-
większym sukcesem do tej pory oka-
zał się NAC VII SuperFinał, który przy-
ciągnął na trybuny Stadionu Narodo-
wego w Warszawie 23 000 kibiców. 
Wyprzedano wówczas wszystkie bi-
lety przygotowane na tę imprezę a w 
poprzedzającym sportową rywalizację 
wielkim pikniku, zorganizowanym na 
błoniach Stadionu Narodowego, wzię-
ło udział ponad 12 000 osób. Spekta-
kularny sukces i wspaniałe recenzje, 
jakimi została obdarzona impreza, 
wysoko podniosły poprzeczkę dla ko-

lejnego kolejnego, ósmego już, me-
czu na szczycie. W kwietniu 2013 padły 
pierwsze zapowiedzi: – Wierzymy w to, 
że tegoroczny SuperFinał przyniesie ki-
bicom jeszcze bardziej niepowtarzalne 
emocje. Zespół organizacyjny PLFA i ca- 
łe środowisko futbolu amerykańskiego 
w Polsce dołożą wszelkich starań, by 
udowodnić, że zeszłoroczny sukces nie 
był przypadkiem. Gwarantujemy całym 
rodzinom i osobom w każdym wieku nie-
zapomniane wrażenia – zapewniał pre-
zes PLFA, Jędrzej Stęszewski.

Obietnicę tę zrealizowano 14 lip-
ca na Stadionie Narodowym w Warsza-
wie, gdzie rozegrano najważniejszy mecz 
ósmego sezonu Polskiej Ligi Futbolu 
Amerykańskiego. Sponsorem tytular-
nym wydarzenia została firma Trawnik 
Producent. Na murawie najbardziej pre-
stiżowego obiektu sportowego w kraju 
zmierzyły się drużyny Giants Wrocław 
i Warsaw Eagles.

Zabawa, jakich mało!
Zanim jednak futboliści wybiegli na 
boisko, już cztery godziny przezd roz-
poczęciem meczu, kibice mogli wziąć 
udział w pikniku o iście amerykańskim 
rozmachu. Fani futbolu z każdego za-
kątka Polski bawili się podczas kon-
certów Mroza i Mai Wysoczańskiej. Dla 
najmłodszych przygotowano miastecz-
ko zabaw oraz prawdziwe boisko futbo-
lowe. Starsi mieli okazję porozmawiać 
a nawet zagrać z reprezentantami Pol-
ski. Nie obyło się bez klasycznego, ame-
rykańskiego akcentu – grillowania z re-
stauracją Jeff’s. Na zebranych na bło-
niach stadionu kibiców czekały także 
liczne konkursy z atrakcyjnymi nagro-
dami. O odpowiedni nastrój dbał prowa-
dzący imprezę – znany prezenter radia 
ESKA – Krzysztof „Jankes” Jankowski.

Przed pierwszym gwizdkiem
Od godziny 16:30 uwaga wszystkich ze-
branych skupiła się na murawie, gdzie 
zaprezentowana została musztra parad-
na w wykonaniu Orkiestry Wojskowej 

http://www.superfinal.pl


12  |  INFORMATOR PRASOWY sezon 2014  |  PLFA PLFA  |  INFORMATOR PRASOWY sezon 2014  |  13

Warsaw Eagles

Giants Wrocław29:13
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Sił Powietrznych z Dęblina. Atmosfe-
rę podgrzały także występy doskona-
łych polskich tancerek i tancerzy z grup 
Bell Arto Cheerleaders AWF Warszawa 
i Hasao Show Dance & Cheerleaders. 
Oficjalny rzut monetą, rozpoczynający 
najważniejszy mecz sezonu 2013, wy-
konał były gracz NFL, Ryszard Szaro. 

Feta mistrzów
Pojedynek między Giants Wrocław 
a Warsaw Eagles bacznie śledziły ka-
mery m.in TVP Sport, która transmi-
towała to spotkanie na swojej antenie 
w technice HD oraz stacji Eurosport 2 HD. 
Dynamicznie zmieniającą się akcję reje-
strowała także firma SkyConcept, part-
ner PLFA. Po niezwykle emocjonującej 
rywalizacji, którą śledziło 16,5 tysiąca 
widzów, futboliści Giants Wrocław po-
konali w VIII SuperFinale Warsaw Eagles 
29:13. Wrocławianie sięgnęli tym samym 
po czwarty tytuł w historii Polskiej Ligi 
Futbolu Amerykańskiego.

– Wielkie gratulacje dla obu zespo-
łów. Stworzyły świetny spektakl. Jeste-
śmy szczęśliwi, że na trybunach zasia-
dło tylu kibiców. Ktoś powie, że rok te-
mu  były 23 tysiące osób, ale tym razem 
przyszli praktycznie sami fani futbolu. 
Budujemy bazę kibiców i bardzo się 
z tego cieszymy – podsumował po me-
czu Jędrzej Stęszewski.

Sezon 2014 zbliża się dużymi kro-
kami a jego kulminacyjny punkt – IX Su-
perFinał już rozbudza apetyty zawod-
ników i kibiców. Najciekawszym pyta-
niem oprócz tego, kto zagra w meczu, 
jest jego miejsce. Czy ponownie areną 
zmagań najlepszych futbolistów bę-
dzie Warszawa, czy może swoją szansę 
dostaną Trójmiasto, Wrocław lub inne 
„topligowe” miasto? Jedno jest pewne 
– czeka nas kolejne futbolowe święto 
na najwyższym poziomie!
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 29.03 Warszawa Sharks vs Steeler

 5.04 Poznań Kozły vs Sharks
 6.04 Warszawa Eagles vs Steelers
 6.04 Gdynia Seahawks vs Panthers
 12.04 Warszawa Sharks vs Eagles
 13.04 Gdynia Seahawks vs Kozły
 13.04 Będzin Steelers vs Panthers

 26.04 Poznań Kozły vs Steelers
 27.04 Wrocław Panthers vs Sharks
 27.04 Warszawa Eagles vs Seahawks

 1.05 Wrocław Panthers vs Kozły
 3.05 Będzin Steelers vs Eagles
 4.05 Warszawa Sharks vs Seahawks

 17.05 Będzin Steelers vs Sharks
 17.05 Poznań Kozły vs Seahawks
 18.05 Wrocław Panthers vs Eagles

 24.05 Poznań Kozły vs Eagles
 25.05 Gdynia Seahawks vs Sharks
 25.05 Wrocław Panthers vs Steelers

 31.05 Warszawa Sharks vs Kozły
 1.06 Warszawa Eagles vs Panthers
 1.06 Będzin Steelers vs Seahawks

 14.06 Warszawa Eagles vs Kozły
 15.06 Gdynia Seahawks vs Steelers

 21.06 Warszawa Eagles vs Sharks
 21.06 Będzin Steelers vs Kozły
 22.06 Wrocław Panthers vs Seahawks

 28.06 Poznań Kozły vs Panthers

 6.07 Gdynia Seahawks vs Eagles
 6.07 Warszawa Sharks vs Panthers

 19.07 PÓŁFINAŁ
 20.07 PÓŁFINAŁ

 2.08  IX SUPERFINAŁ

*  daty meczów mogą ulec zmianie, aktualne harmonogramy: 
plfa.pl/matches

TOPLIGA
W najwyższej klasie rozgrywkowej fut-
bolu amerykańskiego w Polsce w sezo-
nie 2014 wystąpi sześć drużyn. O miano 
najlepszej w Polsce rywalizować będą 
Kozły Poznań, Panthers Wrocław, Se-
ahawks Gdynia, Warsaw Eagles, War-
saw Sharks oraz Zagłębie Steelers In-
terpromex. Mimo iż Pantery i Rekiny są 
nowymi markami, to nie są to zupełnie 
nowe drużyny. Wrocławski potentat 
powstał w wyniku fuzji Devils Wrocław 
i Giants Wrocław – klubów, które się-
gnęły po najwyższe laury łącznie cztery 
razy. Sharks powołali do życia topligowi 
Warsaw Spartans i zeszłoroczny mistrz 
PLFA II Królewscy Warszawa. 

System rozgrywek
Drużyna Topligi rozegra w sezonie za-
sadniczym po 10 spotkań dwukrotnie 
mierząc się z każdym z rywali. Czte-
ry najlepsze zespoły awansują do pół-
finałów. Ich triumfatorzy zmierzą się 
w IX SuperFinale, który zostanie roze-
grany 2 sierpnia. W przypadku takiej sa-
mej liczby punktów po sezonie zasadni-
czym o pozycji w tabeli będą decydować 
bilanse bezpośrednich spotkań.

Dotychczasowi mistrzowie 
najwyższej klasy rozgrywkowej
2006: Warsaw Eagles (PLFA)
2007: The Crew Wrocław (PLFA) 
2008: Warsaw Eagles (PLFA I) 
2009: AZS Silesia Rebels (PLFA I)
2010: Devils Wrocław (PLFA I)
2011: The Crew Wrocław (PLFA I)
2012: Seahawks Gdynia (Topliga)
2013: Giants Wrocław (Topliga)

SEAHAWKS
Gdynia

PANTHERS 
Wrocław

STEELERS 
Będzin

KOZŁY
Poznań

TOPLIGA  |  INFORMATOR PRASOWY sezon 2014  |  17

HARMONOGRAM ROZGRYWEK

EAGLES
Warszawa

SHARKS
Warszawa

www.seahawks.topliga.pl
www.kozly.topliga.pl
www.panthers.topliga.pl
www.steelers.topliga.pl
www.sharks.topliga.pl
www.eagles.topliga.pl
http://plfa.pl/matches/12/7
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 MISTRZ POLSKI 2011 (CREW)

 MISTRZ POLSKI 2010 (DEVILS)

 MISTRZ POLSKI 2007 (CREW)

 MISTRZ POLSKI 2013 (GIANTS)

Cztery tytuły mistrzowskie i trzy wice-
mistrzostwa kraju w ośmiu ligowych 
sezonach – to wspólny wynik zespołów 
Giants (wcześniej The Crew) i Devils 
Wrocław. Dwójki odwiecznych rywali, 
którzy do sezonu 2014 przystąpią już 
pod wspólną banderą. Poznajcie Pan-
tery Wrocław: efekt fuzji dwóch najsil-
niejszych zespołów ostatnich kilku lat 
w polskim futbolu.

Zmiany nazw i barw klubów nie są 
na Dolnym Śląsku nowością. Już rok te-
mu kibice musieli przyzwyczaić się do 
przeobrażenia, istniejącego od sied-
miu lat The Crew w Gigantów Wrocław. 
Sprawę na pewno ułatwił fakt, że po 
krótkim pobycie w lidze czeskiej, Giants 
już w pierwszym polskim sezonie się-
gnęli po mistrzostwo Topligi. W finale 
na Stadionie Narodowym spotkali się 

z Warsaw Eagles (wygrali pewnie 29:13), 
mimo że bardzo wiele wskazywało na 
trzeci w ostatnich czterech latach „wro-
cławski finał”. Swojej części umowy nie 
wypełnili jednak Devils Wrocław, którzy 
nękani plagą kontuzji czołowych graczy, 
odpadli w półfinale ulegając właśnie 
warszaw Orłom. 

Dlatego końcowe wyniki Topligi 
2013 mogą być trochę mylące i z tego 
powodu warto pamiętać, że w zasad-
niczej części sezonu, to Devils zaję-
li pierwsze miejsce z bilansem 9-1. Tuż 
za nimi uplasowali się Giganci (8-2). Je-
śli dodatkowo odjąć po jednej porażce, 
którą wrocławskie kluby zadały sobie 
wzajemnie, to daje nam wyobrażenie 
o tym, jak silny (po)twór jest efektem 
fuzji tych dwóch organizacji. 

Projekt połączenia dawnych wro-
gów przygotowywano w całkowitej ta-
jemnicy nawet przed zawodnikami. Ca-
ła Polska usłyszała o Panthers Wro-
cław na specjalnej konferencji prasowej, 
dokładnie 25 września 2013. – Od trzech 
lat podchodziliśmy do tej fuzji, głównie 
ze złymi skutkami. Wreszcie wyelimino-
waliśmy przeszkody i okazało się, że to 
właściwy moment do tego połączenia 
– mówił po oficjalnej konferencji praso-
wej zadowolony Dawid Tarczyński, czło-
nek zarządu wcześniej Devils i obecnie 
Panthers. – Mam nadzieję, że klub, któ-
ry stworzyliśmy na lata będzie wyzna-
czał standardy nie tylko na boisku, ale 
też poza nim – dodał Tarczyński. Szan-
se, że tak się stanie są spore.

Pod względem kadrowym Pantery, 
przynajmniej teoretycznie, nie powin-
ny znaleźć równego sobie przeciwnika 
w naszym kraju. Żaden polski klub nie 
miał jeszcze w swoich szeregach tak 
wielu, tak doświadczonych futbolistów. 

Panthers
Wrocław

panthers.topliga.pl
fb.com/PanthersWroclaw 
twitter.com/pantherswroclaw

Jakub Głogowski – menedżer 
kuba@pantherswroclaw.com 
604 634 722
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http://fb.com/PanthersWroclaw
http://twitter.com/pantherswroclaw
mailto:kuba%40pantherswroclaw.com?subject=KONTAKT
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MOTT GAYMON

grywający rywali będą mieli pewnie nie 
lada problemy z nacierającą mieszan-
ką (wypoczętych, bo wszyscy jedno-
cześnie grać nie będą) gwiazd Devils 
i Giants.

O sprawy boiskowe (również za 
sprawą świetnego sztabu) wrocławia-
nie póki co nie muszą się martwić. Pa-
miętając jednak o historii tych klubów, 
obawy przed rozłamem i powrotem 
dawnych animozji będą oczywiście uza-
sadnione aż do ostatniego dnia sezo-
nu – szczególnie, jeśli wyniki nie będą 
układać się po myśli, stawianych w ro-
li faworyta, Panter. Po kilku miesiącach 
wspólnego trenowania wszystko, co 
prawda zdaje się iść w dobrym kierun-
ku, ale czy tak zostanie? Jak gwiazdy 
swoich drużyn zniosą siedzenie na ław-
ce? Kadra pełna świetnych zawodni-
ków ma przecież też swoje minusy. – Ja 
i moi współpracownicy zrobimy wszyst-
ko, żeby stworzyć w Panterach rodzinę 
i zbliżyć was do siebie. Ale jeśli nie połą-
czy was wspólny cel, to nie wiem już co 
innego będzie miało szansę to zrobić – 
mówił na powitalnym spotkaniu trener 
Mott Gaymon.

A jaki będzie ten unifikujący cel? 
W tej kwestii we Wrocławiu nic nie 
zmienia się od co najmniej paru lat. – 
Każdego roku wychodzimy z założe-
nia, że nie interesuje nas nic innego niż 
mistrzostwo Polski. Na szczęście dla 
Wrocławia, ten sceniariusz często się 
sprawdza. W tym roku mamy szansę 
przywieźć do naszego miasta już piąty 
tytuł – mówi Kuba Głogowski, general-
ny manager Panthers i dorzuca jeszcze 
jedno życzenie: – Najlepiej byłoby to 
zrobić po finale wygranym na Stadio-
nie Miejskim we Wrocławiu.

Adrian Fulneczek

nym przyjeździe do Wrocławia Schul-
ters. – Plany na ten rok? Być jeszcze sil-
niejszym, większym i szybszym – zapo-
wiada Amerykanin.

Ta groźnie brzmiąca deklaracja 
brzmiałaby jeszcze groźniej gdyby 
zimą do niemieckiego Dresden Mo-
narchs nie odszedł filar wielokrotnie 
nagradzanej linii ofensywnej Giants, 
najlepszy zawodnik na swojej pozycji 
w Polsce, Babatunde Ayegbusi. Ra-
zem z nim do Drezna przenieśli się też 
Adam Lary i Arek Soberski. Braku tej 
ostatniej dwójki Pantery nie odczują 
jednak aż tak boleśnie, bo klasowych 
defensive backów i (w szczególności) 
defensywnych liniowych mają po fuzji 
już zbyt wielu by tutaj wymienić. Roz-

go skrzydłowego AZS Silesia Rebels) 
i Ozana Ozcan, perspektywicznego ła-
pacza podań z Turcji. 

Ozcan będzie jedynym nowym gra-
czem zza granicy, który zasili szeregi 
Panter. Poza nim osobą bez polskie-
go obywatelstwa w ataku wrocławian 
będzie tylko Jamal Schulters, running 
back, który w zeszłym sezonie całkowi-
cie dominował nad defensywami rywa-
li. W 10 meczach sezonu zasadniczego 
zdobył 26 przyłożeń, dodając jeszcze 
pięć (!) w półfinale przeciwko Seahawks 
i cztery (!) w finale z Eagles. Nic dziwne-
go, że to jemu przyznano nagrodę MVP. 
– Miałem oferty z innych klubów, ale od 
początku wiedziałem, że wrócę tutaj. To 
kwestia lojalności – mówił po ponow-

Wystarczy powiedzieć, że w ostatnich 
meczach reprezentacji, gracze z wro-
cławskich klubów stanowili minimum 
30% powołanych. Devils i Giants mieli 
na kilku pozycjach najlepszych zawod-
ników w kraju, a teraz złożyło się do-
datkowo tak szczęśliwie, że tam, gdzie 
jedni mieli braki, u drugich dobrobytu 
było w nadmiarze. I tak np. w ofensy-
wie Giganci stawiali przede wszystkim 
na grę biegową, zaniedbując nieco atak 
podaniowy. Teraz nie będą musieli tego 
robić, bo do świetnego Tomasza Dzie-
dzica, którego już mieli w składzie, do-
łączyły ex-Diabły: Dawid Tarczyński, 
Piotr Wis i Grzegorz Mazur. Jakby tego 
było mało, Panthers sprowadzili do sie-
bie też Pawła Szepiszczaka (czołowe-

Jako były zawodnik Devils Wrocław i Giants 
Wrocław może wyobrazić sobie przez co 
przechodzą po fuzji jego podopieczni. Z De-
vils zdobył mistrzostwo Polski jako gracz, 
z Giants – już po kończącej jego karierę 
kontuzji – jako trener. W klubie nazywają 
go Generałem. Jest perfekcjonistą i praco-
holikiem: każdą wolną chwilę poświęca na 
analizę występów przeciwników lub dopra-
cowywanie planu szkoleniowego. Z kolei 
każdy mecz swojego zespołu przeżywa przy 
linii bocznej jakby był na murawie. Pasjo-
nat, który w zeszłym sezonie zapowiedział, 
że jeśli zajdzie taka potrzeba, nie będzie 
w ogóle sypiał dopóki Giants nie wygrają 
Topligi. Otwarcie przyznaje, że w tej chwi-
li jego drużyna nie jest jeszcze gotowa na 
występy w europejskich pucharach. Czy 
postawa Panter na krajowym podwórku w 
2014 roku sprawi, że zmieni zdanie?

Poza samą osobą głównego tre-
nera, Panthers mogą pochwalić się bodaj 
najbardziej rozbudowanym sztabem szko-
leniowym w naszym kraju. Mott Gaymon, 
to specjalista głównie od defensywy, dla-
tego kierowanie ofensywą pozostawia by-
łemu świetnemu skrzydłowemu The Crew 
i Giants, Markowi Philmore’owi. Obaj pa-
nowie (podobnie zresztą jak Deante Battle 
– grający trener defensive backs) spędzili 
we Wrocławiu kilka sezonów. To spra-
wia, że wiedzą jak dostosować treningi do 
możliwości polskich graczy, znają tutejsze 
realia i siłę swoich przeciwników. To będzie 
atut w lidze, w której czołowe zespoły bar-
dzo często sprowadzają co sezon nowego, 
niemającego doświadczenia z pracą w Eu-
ropie, szkoleniowca. A czy fakt, że średnia 
wieku ich sztabu to zaledwie około 30 lat 
może być problemem? – Wiek nie ma tu-
taj znaczenia. Zapytaj Warsaw Eagles, 
którzy mieli o wiele starszy sztab od nas, 
ile mistrzostw zdobyli w zeszłym roku – od-
powiada z przekąsem koordynator ofen-
sywy, Philmore. Młodzi, wykształceni i... 
z Wrocławia, w drodze po następny tytuł 
mistrza.

Devils Wrocław (Topliga) 
41-15 w sezonie zasadniczym 
3-4 w playoffach 
1-0 w playoffach

Liderzy Topligi 2012-2013 
S. Harris (podania) 
130/200, 1846 jd, 25 TD, 6 INT 
G. Mazur (odbiory podań) 
49 podań, 1006 jd, 16 TD 
N. Mittasch (biegi) 
135 biegów, 1350 jd, 21 TD 
S. Adamczyk (powalenia) 
8,5 sacka na stratę 87 jardów 
A. Lary (przechwyty) 
5 przechwytów

Wrocław Giants (Topliga) 
8-2 w sezonie zasadniczym 
2-0 w playoffach

Liderzy Topligi 2012-2013 
B. dziedzic (podania) 
96/166, 1404 jd, 20 TD, 5 INT 
M. Philmore (odbiory podań) 
30 podań, 375 jd, 4 TD 
J. Schulters (biegi) 
161 biegów, 1306 jd, 26 TD 
B. Świątek (powalenia) 
3 sacki 
P. Sekuła (powalenia) 
3 sacki 
R. Rosołek (powalenia) 
3 sacki 
K.Ruta (przechwyty) 
4 przechwyty 
K. Tomczak (przechwyty) 
4 przechwyty
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MISTRZ POLSKI 2008

MISTRZ POLSKI 2006

W ostatnich dwóch latach żaden z ze-
społów Topligi nie poznał tak dotkliwie 
smaku porażki jak ta stołeczna ekipa. 
Orły pomimo wszechobecnej krytyki 
zdołały dwa razy z rzędu zagrać w Su-
perFinale PLFA i dwa razy przegrać.

W debiucie na Stadionie Naro-
dowym Eagles ulegli po strzelaninie 
z Seahawks Gdynia 37:52. W następnym 
sezonie warszawianie znów nie poko-
nali rywala przegrywając 13:29 z Giants 
Wrocław. Czy Eagles czeka casus Buf-
falo Bills z amerykańskiej ligi NFL? Ba-
woły czterokrotnie grały w Super Bowl 
w latach 1990-1993 i za każdym razem 
przegrywały. – Ostatnie niepowodzenie 
nie siedzi już w naszych głowach. Prze-
trawiliśmy już tamten mecz i koncen-
trujemy się na nadchodzącym sezonie. 
Gdybyśmy wciąż myśleli o 14 lipca 2013 

roku, to zamiast na treningach spędza-
libyśmy czas na kozetce u terapeuty – 
przyznaje Jacek Śledziński, generalny 
menedżer Warsaw Eagles.

Niemniej kolejna porażka spowodo-
wała małe trzęsienie ziemi. Z posadą 
trenera głównego pożegnał się Phillip 
Dillon, który piastował ten urząd przez 
trzy sezony. Miejsce Amerykanina zajął 
początkowo jego rodak Dale Heffron, 
lecz zwolniono go kilka dni po zatrzy-
maniu przez policję, gdy prowadził sa-
mochód pod wpływem alkoholu. Miej-
sce niesubordynowanego trenera zajął 
Jacek Wallusch, który pierwotnie w War-
szawie miał objąć posadę koordynatora 
defensywy. Razem z Heffronem z klu-
bu odszedł, zanim na dobre przyszedł, 
rozgrywający Zachary Cavanaugh. Quar-
terback powrócił do niemieckiego Cott-
bus Crayfish po rozwiązaniu umowy za 
porozumieniem stron. Inna koncepcja 
prowadzenia zespołu przez Walluscha 
doprowadziła do podpisania kontra- 
ktu z Blakem Waynem – absolwentem 
uczelni Fordham University. Nie wia-
domo czy nowy rozgrywający wyrzuca 
piłkę tak szybko jak strzelał John Way-
ne, ale sami Eagles przyznają, że nowa 
gwiazda potrafi nie tylko podawać, ale 
również biegać z futbolówką. Podczas 
gry dla Fordham Rams, Blake ustano-
wił kilka rekordów biegowych na pozy-
cji rozgrywającego.

– Tak doświadczony i dobry zespół 
jak Eagles może każde niepowodzenie 
przekuć w sukces. Na pewno cała hi-
storia z trenerami nie była pozytywna, 
ale w dość niewielkim stopniu wpłynę-
ła na przygotowania do sezonu. Nasz 
sztab szkoleniowy i tak jest silniejszy 
niż w zeszłym roku. Obecnie praktycz-
nie każda grupa zawodników ma swo-

Warsaw
Eagles
eagles.topliga.pl
fb.com/WarsawEagles 
twitter.com/WarsawEagles

Jacek Śledziński – menedżer 
j.sledzinski@warsaweagles.com 
664 433 433

Fo
t.

 M
ar

ci
n 

W
ar

pe
ch

ow
sk

i

http://eagles.topliga.pl
http://fb.com/WarsawEagles
http://twitter.com/WarsawEagles
mailto:j.sledzinski%40warsaweagles.com?subject=KONTAKT


24  |  INFORMATOR PRASOWY sezon 2014  |  PLFA

STATYSTYKI DRUŻYNY

PLFA  |  INFORMATOR PRASOWY sezon 2014  |  25

JACEK WALLUSCH

Warszawianie rozgrywki rozpo- 
czną 6 kwietnia pojedynkiem z Zagłę-
biem Steelers Interpromex. Trzy tygo-
dnie później formę Orłów sprawdzą 
gdyńskie Jastrzębie – ten pojedynek bę-
dzie pierwszym egzaminem nowej dru-
żyny Jacka Walluscha. Ciężkie dni cze-
kają Eagles od 18 maja do 14 czerwca. 
W ciągu miesiąca wicemistrzowie Polski 
dwukrotnie zagrają z największymi fa-
worytami rozgrywek Panthers Wrocław 
oraz nieobliczalnymi Kozłami Poznań, 
choć Wielkopolanie jeszcze nigdy w swo-
jej historii nie pokonali Eagles.

Tegoroczny IX SuperFinał najpraw-
dopodobniej zostanie rozegrany na in-
nym obiekcie niż Stadion Narodowy. 
Dla Eagles to chyba... dobra nowina.

Piotr Bera

scha. Whyte napsuł sporo krwi prowa-
dzonym przez Jacka Giants Wrocław, 
gdy w 2012 występowali jeszcze w lidze 
czeskiej – zdradza Śledziński. Do dru-
żyny dołączyło również kilku zawod-
ników Spartans, Lowlanders Białystok 
i Tytanów Lublin. Orły wiedzą, że jednym 
z powodów porażki w VIII SuperFinale 
była krótka ławka rezerwowych. 

Eagles posiadają ogromny poten-
cjał i bezsprzecznie mają prawo ubiegać 
się o powrót na tron po kilkuletnim wy-
gnaniu. W ostatnich rozgrywkach wy-
różniali się przede wszystkim grą obron-
ną. Stołeczni razem z Giants, w całym 
sezonie stracili zaledwie 14 przyłożeń, 
co było głównym powodem awansu 
Eagles do wieńczącego sezon meczu na 
Stadionie Narodowym.

Douglas Anderson, którego wyczyny 
poznali nawet fani futbolu w Stanach 
Zjednoczonych za sprawą fantastycz-
nej akcji powrotnej w meczu derbowym 
ze Spartans. Do składu Eagles powraca 
również Caleb Singleton – lider forma-
cji obrony Orłów. Trzecim zagranicznym 
wzmocnieniem jest znany z występów 
w Seahawks Gdynia, na pozycji safe-
ty i running backa, Andre Whyte, który 
w Warszawie zagra jednak jako linebac-
ker. Eagles zakontraktowali również ko-
pacza Jamie Boyle’a.

– W tym roku hołdujemy tezie, że 
lepsze jest wrogiem dobrego. Rzeczy-
wiście wrócili do nas Caleb i Clarence, 
a o tym, że nie wróci Shane wiedzieli-
śmy praktycznie od razu po SuperFinale. 
Przyjazd Andre, to pomysł Jacka Wallu-

jego trenera, z takim luksusem mamy 
do czynienia po raz pierwszy. Oprócz 
Jacka Walluscha dołączył powracają-
cy po przerwie od futbolu Keneth Ko-
lvits – znany z sukcesów odnoszonych 
w Husarii Szczecin. Na co nas stać? 
My od pierwszej edycji ligi jesteśmy 
w gronie faworytów. W tym roku świę-
tujemy 15-lecie istnienia, więc jeste-
śmy wyjątkowo zmotywowani – zapo-
wiada Śledziński.

Założeni w 1999 roku Eagles ma-
ją na swoim koncie dwa tytuły mistrza 
kraju (2006 i 2008). Kilkuletnia posu-
cha ma zostać przerwana w tym sezo-
nie. Ale czy nie słyszymy o tym każdej 
wiosny? Warszawianie budując zespół 
postawili na sprawdzone w PLFA na-
zwiska. Do drużyny powraca Clarence 

Jacek Wallusch jest jednym z najbardziej 
doświadczonych trenerów w PLFA. W prze- 
ciągu swojej kariery trenował już KFA. 
1 Fireballs Wielkopolska, Devils Wrocław, 
The Crew Wrocław, Giants Wrocław, Kozły 
Poznań i teraz Warsaw Eagles. Przez wie-
lu uważany jest za najlepszego specjalistę 
w kraju od defensywy. W 2012 r. znajdo-
wał się w sztabie szkoleniowym Drużyny 
Europy podczas Euro-American Challenge 
na Stadionie Narodowym w Warszawie. 
Pomimo wielkiego doświadczenia Wal-
lusch zdobył mistrzostwo Polski tylko raz 
– w 2011 r. z wrocławską Załogą.

Na co dzień Wallusch jest wykła-
dowcą na Uniwersytecie Ekonomicznym 
w Poznaniu. Do Warszawy przyjeżdża na 
kilka dni i wraca z powrotem do Wielko-
polski. W pracy naukowej często posługuje 
się metodami ilościowymi, co jak sam pod-
kreśla jest użyteczne podczas analizy tak-
tycznej rywala. Futbolem amerykańskim 
zainteresował się jeszcze w latach 80. gdy 
spora część zawodników PLFA chodziła 
do przedszkola czy szkoły podstawowej. 
Wallusch powraca do Eagles, gdzie w la-
tach 2002-2005 trenował jako gracz linii 
defensywnej i ofensywnej. Przez kilka 
następnych sezonów grał jako defensive 
end. W 2009 r. w barwach Devils wystąpił 
w EFAF Challenge Cup przeciwko Reggio 
Emilia Hogs i Kragujevac Wild Boars. Nie-
długo później z powodu problemów ze 
zdrowiem zawiesił buty na kołku.  

W ostatnim sezonie 41-letni 
szkoleniowiec prowadził Kozły Poznań. 
Poznaniacy z bilansem 4-6 zajęli piąte 
miejsce w lidze. W Warszawie jedynym 
celem będzie walka o mistrzostwo, czego 
nie ułatwi trudny okres przygotowawczy. 
Trener nie miał zbyt dużo czasu na wpro-
wadzenie w stu procentach swojego stylu 
gry. Czy osiągnie więcej niż abdykujący po 
trzech latach Phillip Dillon? Czas pokaże.

44-15 w sezonie zasadniczym 
5-6 w playoffach

Bilans w PLFA 
2013 – 7-3 (1-1) Topliga 
2012 – 8-2 (1-1) Topliga 
2011 – 7-2 (0-1) PLFA I 
2010 – 4-3 (0-1) PLFA I  
2009 – 4-3 (0-1) PLFA I 
2008 – 5-2 (2-0) PLFA I 
2007 – 6-0 (0-1) PLFA 
2006 – 3-0 (1-0) PLFA

39,3 
liczba zdobytych punktów 
(na mecz)

13,4 
liczba straconych punktów 
(na mecz)

17,8   liczba zdobytych pierwszych 
prób (na mecz)

11,9 
liczba zdobytych pierwszych 
prób przez rywali (na mecz)

171,1 
średnia liczba jardów 
biegami (na mecz)

167,9 
średnia liczba jardów 
podaniami (na mecz)

32 
liczba przechwytów 
w sezonie

23 
liczba puntów 
w sezonie

Liderzy Topligi 2012-2013 
K. Lynch (podania) 
106/183, 1764 jd, 26 TD, 3 INT 
T. Landrum (odbiory podań) 
29 podań, 636 jd, 10 TD 
P. Osuchowski (biegi) 
111 biegów, 722 jd, 12 TD 
K. Paszkiewicz (powalenia) 
6 sacków na stratę 50 jardów 
D. Koniusz (przechwyty) 
5 przechwytów, 95 jd, 1 TD
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MISTRZ POLSKI 2012

Mistrzowie Polski z 2012 roku podcho-
dzą do nowego sezonu w zupełnie od-
mienionej formie. Po wielu dyskusjach 
i dywagacjach Jastrzębie połączyły się 
z Sabercats Sopot tworząc jeden fut-
bolowy byt w Trójmieście. Drużynę, 
z którą ma identyfikować się nie tylko 
Gdynia, ale całe Pomorze.

Seahawks i Sabercats przez lata ry-
walizowali ze sobą na boisku i w mar-
ketingu. Jednak od 2014 roku tworzą ca-
łość mającą powalczyć o widza z legen-
darnymi drużynami rugby: Arką Gdynia 
i Lechią Gdańsk. Sabercats połączyli 
siły z Seahawks i zagrają pod szyldem 
tych drugich. Najlepsi zawodnicy sopo-
cian wzmocnią mistrzów Polski z 2012 
r. Reszta wystąpi w rozgrywkach PLFA 
II w barwach Seahawks Sopot. – O tym 
kto zagra w Tolidze czy w Seahawks B 

zadecydują trenerzy. Zresztą po pierw-
szym meczu ligowym wędrówki między 
drużynami nie będą możliwe – tłumaczy 
Michał Radelicki z Seahawks. 

A stanie się to dla gdynian 6 kwiet-
nia starciem z ekipą Panthers Wro-
cław, w której występuje wielu zawod-
ników dobrze znanych z tego, że rok 
temu nie dali żadnych szans Seahawks 
w półfinale. Ówcześni Giants wygrali 
w Gdyni 35:12 bijąc gospodarza na gło-
wę. Pierwszy mecz sezonu będzie ideal-
ną okazją do rewanżu. – Naszym celem 
minimum jest awans do finału. Nikt nie 
myśli o tym, co było rok temu. Nie roz-
pamiętujemy tamtej porażki. Skupiamy 
się tylko na tym, co jest tu i teraz. Mogę 
dodać, że jesteśmy świetnie przygoto-
wani – zapowiada Radelicki.

W trakcie okresu przygotowaw-
czego Gdynię zasiliło trzech Amery-
kanów. Charles McCrea, Tunde Ogun 
i Lance Kriesien mają wnieść do dru-
żyny zupełnie nową jakość. McCrea to 
przede wszystkim defensive back, ale 
z powodzeniem może również wystę-
pować jako biegacz. To samo tyczy się 
Oguna, choć ten przede wszystkim bę-
dzie uprawiał rajdy z futbolówką pod 
pachą. Ogun ostatnie dwa lata spędził 
w lidze austriackiej, gdzie zadziwiał 
widzów w klubie Danube Dragons. Jego 
przyjście odciąży Gawła Pilachowskie-
go, który rok temu 195 razy wykonywał 
akcje biegowe na łączną odległość 1169 
jardów. Żaden z zawodników w Topli-
dze nie był tak eksploatowany jak eta-
towy kadrowicz. – Tunde pozwoli Gaw-
łowi na chwilę oddechu. Mogę powie-
dzieć, że zaprezentujemy taką grę bie-
gową, jakiej jeszcze w PLFA nie było. To 
będzie zupełnie nowa jakość i mówię to 
z ręką na sercu – komentuje Radelicki.

Seahawks
Gdynia

seahawks.topliga.pl
fb.com/GdyniaSeahawks

Krzysztof Lipski – menedżer 
klipski@seahawks.pl 
501 445 297
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MACIEJ CENTEROWSKI

Szkoleniowiec Jastrzębi jest jednym z pio-
nierów futbolu amerykańskiego w Polsce. 
Cetnerowski był uczestnikiem pamiętne-
go spotkania w 2006 roku, gdy formowa-
no Polską Ligę Futbolu Amerykańskiego.

Ten 31-letni trener posiada ogrom-
ne doświadczenie, zdobywane m.in. na bo-
iskach w Stanach Zjednoczonych. W latach 
1995-1998 grał w lidze juniorskiej New Jersey 
Central Pop Warner League dla zespołu 
Edison Jets. Swoje umiejętności wykorzy-
stuje w pracy z Seahawks. Cetnerowski trzy- 
krotnie doprowadzał Jastrzębie do fina-
łu rozgrywek PLFA: w 2006, 2008 i 2012 r. 
Wszystkie finały rozegrali przeciw Warsaw 
Eagles, wygrywając ten ostatni na Stadionie 
Narodowym w Warszawie. W całej historii, 
Seahawks pod jego wodzą mogą pochwalić 
się bilansem 46-22.

Od samego początku zaangażo-
wany jest w tworzenie reprezentacji Pol-
ski. W latach 2007 i 2008 pełnił funkcję 
koordynatora defensywy drużyn do lat 21 
i 19. Obecnie jest selekcjonerem senior-
skiej kadry, która przegrała w meczach 
towarzyskich ze Szwecją i Holandią.

Cetnerowski znany jest w pro-
wadzenia zespołu twardą ręką. Całkowi-
cie poświęca się futbolowi i tego samego 
wymaga również od swoich zawodników. 
W trakcie meczów żywo gestykuluje i żyje 
razem ze swoimi podopiecznymi. W trak-
cie przerwy znane są jego przemowy mo-
tywacyjne tzw. suszarki, którymi stawia 
na nogi drużynę w przypadku niesatysfak-
cjonującego rezultatu.

Trenerowi Cetnerowskiemu w pra-
cy pomoże specjalista formacji specjalnych 
Daniel Piechnik, będący jego prawą ręką 
w klubie i reprezentacji.

prawić grę w obronie. W 2013 roku gdy-
nianie stracili najwięcej jardów oraz 
przyłożeń ze wszystkich klubów wiel-
kiej czwórki (Giants, Devils, Eagles, Se-
ahawks). Podopieczni Macieja Cetne-
rowskiego prezentowali się szczegól-
nie słabo w grze podaniowej oddając aż 
1345 jardów (przy 993 Giants) i 12 przy-
łożeń. Zatrudnienie Charlesa McCrea 
pokazuje, że o powtórce nie może być 
mowy. Seahawks Gdynia, jak co roku 
są jednymi z największych faworytów 
do tytułu. Zdaniem wielu to właśni oni 
mogą przeciwstawić się potężnym na 
papierze Panthers Wrocław.

Piotr Bera

w Polsce. To jedni z najlepszych impor-
tów w dziejach ligi – przekonuje Radelic-
ki. Całość dopełni kilkunastu reprezen-
tantów kraju. W jakiej wystąpią formie 
przekonamy się już 6 kwietnia. 

Szczególnie ciężkie dni czekają Ja-
strzębie pod koniec sezonu zasadni-
czego – 22 czerwca gdynianie pojadą 
do Wrocławia na pojedynek z Panthers. 
Dwa tygodnie później Seahawks po-
dejmą Warsaw Eagles. Te dwa spotka-
nia najprawdopodobniej zadecydują 
o miejscach 1-3 w fazie playoffs. Lider 
będzie miał teoretycznie łatwiejsze za-
danie w drodze do IX SuperFinału.

Żeby zagrać w meczu o puchar, Ja-
strzębie muszą przede wszystkim po-

rozgrywającym potrafiącym nie tyl-
ko dobrze rzucać, ale i świetnie biegać. 
Amerykanin udowodnił to w Australii 
i Serbii, gdzie występował przez ostat-
nie lata. Przyznaje, że chce być częścią 
czegoś nowego, a Seahawks gwarantują 
walkę o mistrzostwo. Kriesien zapowia-
da, że Jastrzębie w tym roku pokażą nie-
zwykle fizyczny futbol.

– On prezentuje zupełnie inny styl 
od Garzy. Obaj są świetnymi futboli-
stami, ale w tym roku nasza gra ule-
gnie zmianie. Nazwiska, które pojawi-
ły się w Gdyni mówią same za siebie. 
Położyliśmy nacisk na talent, a nie na 
doświadczenie w PLFA. Dlatego żaden 
z nowych zawodników nie grał nigdy 

Przyjście Oguna sprawiło, że bo-
rykający się z problemami zdrowotny-
mi Sebastian Krzysztofek został prze-
sunięty na pozycję skrzydłowego. Po-
pularny „Bambo” przez lata stanowił 
o sile pomorskiej drużyny, w trudnych 
chwilach biorąc ciężar gry na swoje bar-
ki. Niemniej sztab szkoleniowy zapew-
nia, że reprezentant Polski jest świetnie 
przygotowany do sezonu i pokaże się z 
jak najlepszej strony. Piłki do niego po-
dawać będzie Lance Kriesien, absolwent 
uczelni Northern Arizona zastąpi Fernie-
go Garzę, który asystował przy 30 przy-
łożeniach. W przeciwieństwie do grają-
cego głównie w kieszeni Garzy, Mierzący 
190 cm wzrostu Kriesien jest mobilnym 

43-16 w sezonie zasadniczym 
3-6 w playoffach

Bilans w PLFA 
2013 – 8-2 (0-1) Topliga 
2012 – 9-1 (2-0) Topliga 
2011 – 6-3 (0-1) PLFA I 
2010 – 4-3 (0-1) PLFA I  
2009 – 3-4 PLFA I 
2008 – 6-1 (1-1) PLFA I 
2007 – 5-1 (0-1) PLFA 
2006 – 2-1 (0-1) PLFA

40,9 
liczba zdobytych punktów 
(na mecz)

16,7 
liczba straconych punktów 
(na mecz)

20,0   liczba zdobytych pierwszych 
prób (na mecz)

12,4 
liczba zdobytych pierwszych 
prób przez rywali (na mecz)

158,4 
średnia liczba jardów 
biegami (na mecz)

234,1 
średnia liczba jardów 
podaniami (na mecz)

34 
liczba przechwytów 
w sezonie

42 
liczba puntów 
w sezonie

Liderzy Topligi 2012-2013 
F. Garza (podania) 
158/243, 2299 jd, 30 TD, 11 INT 
J. LeDuc (odbiory podań) 
48 podań, 1050 jd, 17 TD 
G. Pilachowski (biegi) 
223 biegi, 1268 jd, 14 TD 
T. Biały (powalenia) 
18 sacków na stratę 127 jardów 
P. Plesa (przechwyty) 
14 przechwytów, 156 jd, 1 TD
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Klub z Poznania istnieje w niezmie-
nionej formie od drugiego sezonu Pol-
skiej Ligi Futbolu Amerykańskiego. Ale 
w czasach wszechobecnych fuzji i prze-
tasowań kadrowych, to właśnie Kozły 
są jedną z największych niewiadomych 
tego sezonu. W zeszłorocznych roz-
grywkach uplasowały się tuż za najlep-
szymi. Jak będzie tym razem?

Cztery zwycięstwa i sześć porażek. 
To najkrótsze podsumowanie osiągnięć 
Kozłów w 2013 roku, ale nie oddają-
ce sinusoidy wzlotów i upadków tego 
zespołu w dokładnie trzymiesięcznej 
przejażdżce kolejką górską zwanym 
Topliga 2013. Wszystko zaczęło się 
od – rozgrywanej w blisko 20-stopnio-
wym mrozie – bolesnej porażki 0:39 
z Warsaw Eagles. Inauguracja obnaży-
ła całkowicie ofensywną słabość po-

znanian, ale pokazała spory potencjał 
w defensywie. To dzięki niej i pamięt-
nemu przechwytowi Huberta Chude-
go (jednego z lepszych graczy zeszłego 
sezonu) zespół z Wielkopolski wygrał 
swój następny mecz. Jedynie 13 zdoby-
tych punktów nie powaliło jednak z nóg 
i wystarczyło do zwycięstwa tylko dla-
tego, że obrona pozwoliła rywalom na 
ledwie cztery oczka na tablicy.

Kozły wygrały później z Warsaw 
Spartans, ale mimo tego zrozumiały, że 
sam jeden Ivan Pavlovic wystarczy tyl-
ko na najsłabszych rywali w lidze. Jeśli 
chcą powalczyć z czołówką, potrzebu-
ją wzmocnień. Gdy do klubu dołączył 
biegający-rozgrywający Jeffrey Legree, 
poznaniacy w jednej chwili z najnud-
niejszego ataku w lidze przeobrazili się 
poważnych pretendentów do namie-
szania w końcowym układzie tabeli. 
W nowym składzie pojechali do Warsza-
wy na rewanż z Eagles, gdzie co prawda 
przegrali 22:35, ale pozostawili po sobie 
bardzo dobre wrażenie. Gdyby nie dwie, 
niespotykane, prawie 100-jardowe akcje 
powrotne Clarence’a Andersona… Kozły 
wygrałyby ten mecz.

Amerykański rozgrywający co 
chwilę ryzykował 50-jardowe podania 
i sam, często nawet 20 i więcej razy, bie-
gał z piłką. Kozły zaczęły straszyć naj-
lepszych w lidze. Najpierw urwały 14 
punktów Diabłom, z którymi wcześniej 
przegrywały raczej boleśnie, a później 
zdobyły aż 35 punktów na terenie mi-
strza Polski, Seahawks Gdynia. Z osła-
bionymi Jastrzębiami poznanianie spi-
sali się jeszcze lepiej u siebie – ponownie 
przegrali, ale już tylko dwoma punktami, 
prowadząc zresztą do samej końcówki. 
Akcentów pozytywnych nie brakowa-
ło, ale futbolowy rok Kozły zakończyły 

Kozły
Poznań
kozly.topliga.pl
fb.com/KozlyPoznan

Marcin Śniadecki – prezes 
marcin.sniadecki@kozlypoznan.eu 
500 031 747
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warszawskie Rekiny. – Jak każda druży-
na, marzymy o SuperFinale. Będzie nam 
bardzo trudno zrealizować ten cel, ale je-
stem przekonany, że stać nas co najmniej 
na play-offy – zapewnia Śniadecki. Przy 
obecnym rozkładzie sił w najwyższej kla-
sie rozgrywkowej polskiego futbolu, każ-
de miejsce poniżej czwartego byłoby rze-
czywiście sporym rozczarowaniem dla Ko-
złów. Tak, jak sporym zaskoczeniem by-
łoby gdyby namieszały w szykach komuś 
z trójki Panthers, Seahawks, Eagles.

Adrian Fulneczek

rozgrzewkę Kozły wybrały sobie po-
ważnego rywala – Mistrzów PLFA I 
(drugiej klasy rozgrywkowej), niepoko-
naną w zeszłym roku Husarię Szczecin. 
Poznanianie poważnie podeszli do tego 
sprawdzianu i wygrali aż 47:0. Nawet 
wziąwszy pod uwagę, że różnica między 
Topligą a PLFA I jest duża, to taki wynik 
i tak musi budzić respekt.

Jak Kozły poradzą sobie w spotka-
niach z topligowymi oponentami? O tym 
ich kibice przekonają się dopiero 5 kwiet-
nia, kiedy do „Twierdzy Poznań” przyjadą 

linebacker Emilio Dangote. – To bar-
dzo wszechstronni gracze, a cztery wy-
mienione pozycje będą właściwie tylko 
tymi podstawowymi. Jeśli zajdzie taka 
potrzeba, wystąpią także w zespołach 
specjalnych – mówił o zamorskich na-
bytkach klubu prezes Marcin Śniadecki.

Ostatni miesiąc przygotowań 
przedsezonowych był dla Kozłów bar-
dzo intensywny. Poza regularnymi tre-
ningami drużyna wybrała się na camp 
przygotowawczy do Janikowa, a tydzień 
później zagrała pierwszy sparing. Na 

bardzo negatywnym akcentem – bole-
sną, wyjazdową porażką, 0:62 z Gigan-
tami we Wrocławiu. Na to spotkanie nie 
pojechał już z nimi Legree, a sam Ivan 
Pavlovic (na pewno ich MVP sezonu) nie 
mógł zdziałać prawie niczego. Wynika-
jący z tego spotkania morał był stary 
i wszystkim dobrze znany: bez wzmoc-
nień (i z tak okrojonym składem) nie 
ma co marzyć o półfinałach Topligi. Ko-
zły znów uplasowały się tuż za „wielką 
czwórką”. Za dobre dla Steelers, Rebels 
i Spartans, za słabe dla Devils, Giants, 
Seahawks i Eagles.

Sezon 2013 był jednak rozbudze-
niem apetytów dla poznańskich ki-
biców. W klubie na kolejny rok miał 
zostać rewelacyjny Pavlovic i pomóc 
w rozbudowie zespołu. Wsparł m.in. 
przy rekrutacji, dzięki której szeregi Ko-
złów zasiliło 45 nowicjuszy, ale póź-
niej zdecydował się wyjechać za grani-
cę. Wcześniej okazało się, że Poznań 
opuścił trener Jacek Wallusch, w dużej 
mierze odpowiedzialny za poznańskie 
przeobrażenie. Brak tych dwóch posta-
ci poznanianie postanowili powetować 
przed sezonem sprowadzeniem aż czte-
rech amerykańskich graczy. Zawodnicy 
ci pełnią też rolę szkoleniowców.

Największe, dosłownie, z tych 
wzmocnień, to defensywny liniowy Ja-
mes Brooks, który grał na Arizona Sta-
te University, a poprzedni rok spędził 
w German Football League. Devon La-
tham będzie rozgrywającym drużyny, 
ale też jej ofensywnym koordynatorem. 
Jeśli znajdzie się w opałach na pewno 
większość piłek będzie starał się do-
starczyć do Boshe’a Watkinsa, skrzy-
dłowego, który w trudniejszych spotka-
niach może grać zarówno w ataku, jak 
i w obronie. Defensywę wzmocnił też 

19-37 w sezonie zasadniczym 
0-1 w playoffach 
1-0 w barażach

Bilans w PLFA 
2013 – 4-6 Topliga 
2012 – 2-8 Topliga 
2011 – 3-6 PLFA I 
2010 – 3-4 PLFA I  
2009 – 4-3 (0-1) PLFA I 
2008 – 2-5 PLFA I 
2007 – 1-5 PLFA

16,7 
liczba zdobytych punktów 
(na mecz)

26,5 
liczba straconych punktów 
(na mecz)

10,3   liczba zdobytych pierwszych 
prób (na mecz)

14,8 
liczba zdobytych pierwszych 
prób przez rywali (na mecz)

82,3 
średnia liczba jardów 
biegami (na mecz)

99,2 
średnia liczba jardów 
podaniami (na mecz)

42 
liczba przechwytów 
w sezonie

29 
liczba puntów 
w sezonie

Liderzy Topligi 2012-2013 
J. Legree (podania) 
62/162, 1294 jd, 14 TD, 8 INT 
I. Pavlowic (odbiory podań) 
19 podań, 478 jd, 7 TD 
M. Philmore (biegi) 
76 biegów, 421 jd, 3 TD 
P. Kwaśniewski (powalenia) 
6,5 sacków na stratę 43 jardów 
H. Chudy (przechwyty) 
11 przechwytów, 209 jd, 3 TD
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Hutnicy otwierają nowy rozdział w dzie-
jach klubu. Założony w 2007 r. zespół 
jeszcze nigdy nie miał tak wysokich no-
towań przedsezonowych w najwyższej 
klasie rozgrywkowej. W zeszłym roku 
wygrał zaledwie dwa mecze, przez co 
zajął ostatnie miejsce w Grupie Połu-
dniowej. Ten sezon przynosi nadzieje 
na znacznie lepszy rezultat.

Steelers w 2013 roku zdołali poko-
nać tylko Warsaw Spartans i wielkich 
rywali AZS Silesia Rebels. Tych samych, 
których spora liczba zawodników zasi-
liła przed sezonem szeregi będzińskiej 
drużyny. Czy w związku z tak aktywnym 
okresem przedsezonowym można mó-
wić o projekcie 2.0?

– Do naszego zespołu dołączyło je-
denastu byłych zawodników Rebels, 
dwóch z Kraków Kings, trzech z Jokers 

Kielce i jeden z Pretorians Skoczów. Ale 
uprzedzając – nie ma czegoś takiego jak 
nowi Steelers. To nadal ci sami, starzy 
i dobrzy, tylko że lekko odświeżeni – mó-
wi Szymon Widera, prezes klubu.

Odświeżone szaty Hutników przy-
wdzieje prosto z Rebels trzech repre-
zentantów Polski: Zbigniew Szrejber, 
Michał Kołek i Artur Loncierz. Wesprą 
ich również Tomasz Kamiński, Tomasz 
Tyczyński, Arkadiusz Cieślok, Marek 
Białas, Maciej Wróbel, Marek Stajer czy 
Łukasz Chrobok. Wszyscy przez lata 
gry zdążyli zapisać się w pamięci kibi-
ców Miners, a później Rebels. Dlatego 
Widera z nadzieją patrzy w przyszłość: 
– Stać nas na wiele. Planem minimum 
jest awans do fazy play-offs. Zmiany 
zasad w Toplidze i wzmocnienie składu 
bardzo dobrymi zawodnikami napawa-
ją optymizmem.

Poza zawodnikami Rebels, Jokers, 
Pretorians i Kings, ekipę wzmocnił 
Amerykanin Jeff Thompson. Rozgry-
wający o pseudonimie „Flash” poka-
zał się z dobrej strony podczas pobytu 
w Polsce, w trakcie sparingu z Gliwice 
Lions. Steelers wygrali 70:6, a Thomp-
son zdobył kilka przyłożeń po akcjach 
biegowych i podaniowych. Jeszcze dwa 
lata temu Lwy dwukrotnie pokonywa-
ły Steelers w rozgrywkach PLFA I. War-
to dodać, że o pozycję pierwszego roz-
grywającego będą rywalizować również, 
powracający po nieudanym epizodzie 
w Giants Wrocław, Michał Krzelowski 
oraz wieloletni kapitan Rebels i podsta-
wowy quarterback reprezentacji Polski 
Michał Kołek. Widera bez ogródek przy-
znaje, że Thompson to lepszy zawodnik 
od Travisa Taylora, który zdobył 12 mie-
sięcy temu blisko połowę punktów ze-
społu. Niemniej Taylor sprawiał proble-

Zagłębie 
Steelers
Interpromex
steelers.topliga.pl
fb.com/ZaglebieSteelers

Szymon Widera – prezes 
sz.widera@gmail.com 
503 169 055
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JASON BLASKO

Hutnicy nie rozbiją podium należące-
go do Eagles, Panthers i Seahawks, to 
przy obranym kierunku może się to stać 
w przeciągu kilkunastu najbliższych 
miesięcy. Zmobilizować drużynę do wal-
ki ma m.in. „Championship Belt”, czyli 
pas przyznawany zawodnikowi Steelers 
za najbardziej efektywny blok bądź za-
trzymanie rywala. Pierwszym laureatem 
został fullback Konrad Starczewski.

Będzin do osiągania futbolowych 
sukcesów potrzebuje stabilizacji. I chłod-
nych głów, gdy coś nie wychodzi.

Piotr Bera

Ludowym w Sosnowcu. Na mecz derbo-
wy z Rebels wyprzedano wszystkie 1650 
biletów. Podczas pojedynku prowadzo-
no zbiórkę na leczenie chorej na rzadką 
chorobę krwi Marty Ledwoch. – Ameri-
can Day nie zrobiliśmy dla Rebels, tylko 
dla ludzi potrzebujących. Tych jest wielu 
dlatego zorganizujemy nawet dwa takie 
wydarzenia – podczas meczów z War-
saw Sharks 17 maja i Kozłami Poznań 
21 czerwca. – zapowiada Widera

Zagłębie Steelers Intepromex mają 
wszystko, żeby nawiązać walkę z wiel-
ką trójką PLFA. Nawet jeśli w tym roku 

my poza boiskiem oraz nie wywiązał się 
z umowy wspierania drużyny juniorskiej. 
Fani Steelers mogą być spokojni o for-
mę nowego lidera ofensywy – Flash po-
kazał przeciwko Lions, że powinien bez 
większych trudności pobić osiągnięcia 
rodaka, zwłaszcza mając do dyspozy-
cji jednego z najlepszych skrzydłowych 
w kraju – Zbigniewa Szrejbera.

W 2014 roku podopieczni Jasona 
Blasko i Lonnie Hursey’a zainauguru-
ją sezon pojedynkiem z outsiderem li-
gi Warsaw Sharks. Steelers mogą roz-
począć rozgrywki od wysokiej wygra-
nej, tak jak w zeszłym sezonie, gdy 
ograli Warsaw Spartans. Jednak pier- 
wszy poważny sprawdzian przed Hut-
nikami już 6 kwietnia. Tego dnia bę-
dzinianie zagrają w Warszawie z wi-
cemistrzami Polski Warsaw Eagles. 
Żeby pokonać znacznie bardziej uty-
tułowanego rywala muszą grać lepiej 
po obu stronach boiska, a szczególnie 
w defensywie, która była piętą achille-
sową zespołu. Tylko Spartanie odda-
li rywalom więcej oczek niż próbujący 
przebić się na podium Zagłębianie. Co 
ważne, w klubie pozostali Czesi: On-
dra Chvojka i Oldrich Kaluski. Zwłasz-
cza ten pierwszy jest bardzo ważnym 
ogniwem układanki trenerów. Chvojka 
w ostatnim sezonie Topligi poprowa-
dził Steelers do wygranej z Rebels po 
dwóch przechwytach zamienionych na 
przyłożenia. Wiele dobrego doda rów-
nież Artur Loncierz, który z Marcelem 
Kramarczykiem i Chvojką mogą stwo-
rzyć jeden z najlepszych tercetów de-
fensive backów w lidze.

Fajerwerków w Steelers moż-
na spodziewać się nie tylko na boisku. 
W zeszłym sezonie furorę zrobił Ame-
rican Day zorganizowany na Stadionie 

Dotychczas kariera zawodowa niespełna 
42-letniego szkoleniowca była związana 
przede wszystkim z drużyną ST Vital Mu-
stangs. Jason Blasko razem z tym klubem 
jako koordynator defensywy i trener line-
backerów zdobył pięć tytułów mistrzow-
skich w amatorskiej lidze w Kanadzie. Po 
sukcesach za Oceanem, w 2004 r. przyle-
ciał do Polski, ale rok później wrócił do ro-
dzinnego kraju. 

Niemniej przeznaczenie było sil-
niejsze i Blasko znów przyjechał nad Wi-
słę, gdzie mieszka jego żona. Kanadyjczyk 
postanowił objąć stery w Kraków Tigers, 
ale bez większego powodzenia. Następ-
nie prowadził Devils i The Crew Wrocław. 
Z tymi pierwszymi rozstał się w nie do koń-
ca przyjaznej atmosferze. Blasko to jeden 
z trenerów, którzy bez zahamowań mówią, 
co myślą oraz prowadzi drużynę twardą ręką. 
Żelaznym elementem jego wizji jest dyscy-
plina. Blasko uważa, że bez poświęcenia 
i odpowiedniego przygotowania nie można 
osiągnąć większych sukcesów. 

W ostatnim sezonie Blasko zade-
biutował w roli trenera Hutników. Jednak bi-
lansu 2-8 nie może zaliczyć do udanych. Do 
niezadowalających wyników przyczyniły się 
problemy w szatni i niezbyt udana współ-
praca z Travisem Taylorem. W tym roku ma 
być inaczej, a Blasko który z wykształcenia 
jest psychologiem i pedagogiem powinien 
zmotywować zespół do walki. Razem z nim 
Zagłębie Steelers Interpromex poprowa- 
dzi Lonnie Hursey znany z pracy z Sabercats 
Sopot. Hursey to kolejny przedstawiciel 
futbolowych obieżyświatów. Hursey wta-
jemniczał zawodników w futbolowe tajniki 
w Hiszpanii, Norwegii, Szwecji, Danii, Serbii, 
Stanach Zjednoczonych oraz w Indiach.

W Kanadzie przez 12 lat pracował 
jako prywatny detektyw. W Polsce jest na-
uczycielem oraz native speakerem języka 
angielskiego. W wolnym czasie słucha 
muzyki celtyckiej oraz gotuje. Uwielbia 
podróżować i poznawać nowe kultury.

15-29 w sezonie zasadniczym 
3-1 w playoffach 
2-0 w barażach

Bilans w PLFA 
2013 – 2-8 Topliga 
2012 – 4-2 (0-1) PLFA I 
2011 – 1-8 PLFA I 
2010 – 1-6 PLFA I  
2009 – 5-1 (3-0) PLFA II 
2008 – 2-4 PLFA II

9,1 
liczba zdobytych punktów 
(na mecz)

38,1 
liczba straconych punktów 
(na mecz)

8,4   liczba zdobytych pierwszych 
prób (na mecz)

14,3 
liczba zdobytych pierwszych 
prób przez rywali (na mecz)

59,0 
średnia liczba jardów 
biegami (na mecz)

56,8 
średnia liczba jardów 
podaniami (na mecz)

7 
liczba przechwytów 
w sezonie

4 
liczba puntów 
w sezonie

Liderzy Topligi 2012-2013 
T. Taylor (podania) 
35/139, 493 jd, 3 TD, 8 INT 
Ł. Kadłubiec (odbiory podań) 
9 podań, 117 jd, 0 TD 
T. Taylor (biegi) 
89 biegów, 250 jd, 3 TD 
M. Mójta (powalenia) 
3 sacki na stratę 14 jardów 
O. Chvojka (przechwyty) 
4 przechwyty, 173 jd, 3 TD
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Dopiero na początku stycznia ustalo-
ne zostało jak będzie wyglądać skład 
tegorocznej Topligi. Po fuzji Giants 
i Devils Wrocław oraz problemach AZS 
Silesia Rebels, najwyższej klasie roz-
grywkowej ubyło kilku ważnych graczy. 
W ostatniej chwili do Topligi dołączyli 
Warsaw Sharks – klub powstały po fuzji 
Warsaw Spartans i Królewskich Warsza-
wa. To drużyna, która uratowała tego-
roczną Topligę.

Warsaw Spartans w swoim debiu-
cie w Toplidze w 2013 roku delikatnie 
mówiąc nie spisali się najlepiej. War-
szawianie przegrali wszystkie 10 me-
czów zdobywając zaledwie 20 punktów, 
tracąc aż 533! Czarę goryczy przelała 
akcja powrotna po wykopie Clarence’a 
Douglasa Andersona z Warsaw Eagles, 
który przebiegł całe boisko mijając ry-

wali jak pachołki. Zagranie podbiło nie 
tylko polski, ale także amerykański in-
ternet w serwisach ESPN, NFL.com czy 
Deadspin.

Po zeszłorocznej klęsce Spartanie 
zapowiadali powrót do PLFA I, gdzie 
czuli się najlepiej. Jednak sprawy przy-
jęły zupełnie inny obrót. Spartans połą-
czyli się z mistrzami PLFA II Królewski-
mi tworząc Warsaw Sharks. Jest to tym 
bardziej zaskakujące, gdyż jest tajemni-
cą poliszynela, że futboliści obu ekip nie 
przepadali za sobą. 

– Nigdy nie doszło do spięć między 
Spartans a Królewskimi zaś wszelkie 
drobne animozje między zawodnikami 
zatarły się podczas wspólnych trenin-
gów – wyjaśnia Osman Hózman-Mi-
rza-Sulkiewicz, menedżer Sharks. – At-
mosfera w szatni jest bojowa. Czuć, że 
sezon już lada moment!

Ciężko przypuszczać, żeby Rekiny 
pokazały szczęki i zawojowały Topli-
gę. Szczególnie w przypadku poniesio-
nych strat. Z klubu odeszli trenerzy Di-
mos Spiropoulos i Roman Picheta. Co 
ciekawe obaj poprowadzą nowo utwo-
rzone drużyny. Pierwszy z nich Wro-
cław Outlaws, drugi Koźmiński Leons. 
W składzie zabraknie również byłego 
rozgrywającego J Lunda, który zasilił 
sztab trenerski Warsaw Eagles. 

– Jesteśmy świadomi, że większe ry-
by pływają po polskim oceanie zwanym 
Topligą, ale myślę, że przepracowaliśmy 
dobrze przerwę między sezonami. Jeste-
śmy przygotowani fizycznie i taktycznie 
– mówi Sulkiewicz. – Zrobimy wszyst-
ko, aby  „eksperci” zmienili szybko zda-
nie, ale trzeba pamiętać, że nie gramy dla 
nich lecz dla kibiców, rodzin i dla zespołu. 
Właśnie dlatego chcemy wygrywać. Każ-
da z drużyn Topligi stawia za absolutne 

Warsaw
Sharks
sharks.topliga.pl
fb.com/SharksWarszawa 
twitter.com/WarsawSharks

Osman Hózman-Mirza-Sulkiewicz – menedżer 
osman.sulkiewicz@gmail.com 
518 720 202
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JAMES DEACON

W prowadzeniu drużyny Żako-
wi pomoże Amerykanin Antonio Ro-
ane. Ten 23-letni zawodnik może grać 
w ataku jako running back, a w obro-
nie na pozycji linebackera. Roane, to 
główna ofensywna broń Sharks, choć 
stołeczni zastanawiali się również nad 
ściągnięciem do klubu byłego futbo-
listy Seahawks Gdynia i Eagles – Je-
remy’ego Dixona. Co ciekawe, Roane 
w 2012 r. bronił już barw Rekinów, ale 
w nimieckiej GFL w zespole Tollense 
Sharks. Natomiast obronę wzmocni, 
znany z występów w Królewskich, Mi-
chael Thompson. Zdaniem zarządu, 
to nie tylko świetny gracz, ale również 
znakomity motywator i trener. Jego 
wiedza jest bezcenna dla zespołu. Dla 
Rekinów i ich fanów nadeszła nowa 
„fuzyjna” rzeczywistość.

– Wiadomo, że każdy z nas miał 
mieszane uczucia. Wszyscy coś po-
święciliśmy, także kibice. Teraz two-
rzymy historię od początku i myślę, że 
nasi fani są na to gotowi – przyznaje 
Hózman-Mirza-Sulkiewicz. 

Początki są zawsze trudne, ale 
nie od razu Sharks zbudowano. Reki-
ny mają potencjał i zapał, ale w starciu 
z takimi potęgami jak Panthers czy Se-
ahawks, ciężko będzie o osiągnięcie 
dobrego rezultatu. W takich momen-
tach ważne, żeby skupić uwagę tylko 
na pozytywach. Rozpamiętywanie te-
go co było, nie jest najlepszym czynni-
kiem motywującym. 

– Nasza rozpoznawalność w War-
szawie wzrasta, ale nic tak nie przy-
nosi popularności jak zwycięstwa. Oby 
wszystkie te elementy przyszły do nas 
jak najszybciej – kończy menedżer Re-
kinów.

Piotr Bera

może rywalizować o miano pierwszego 
rozgrywającego reprezentacji Polski, ale 
moje przypuszczenia zweryfikuje czas. 
Natomiast Tomasz będzie ogrywał się 
w drużynie B, ale to nie jest degrada-
cja. Po prostu nie miał czasu na zebra-
nie wystarczającej dozy boiskowych do-
świadczeń. W zeszłym sezonie został 
rzucony na głęboką wodę do Topligi. Te-
raz musi wrócić do swojego rytmu, a rok 
w PLFA II na pewno mu pomoże.

ry wygrał walkę o miejsce w pierwszym 
składzie z Tomaszem Znidericzem. 
Czy młody quarterback zawojuje Topli-
gę, tak jak Bartosz Dziedzic z Panthers 
(wcześniej Giants) Wrocław?

– „Karol Żak najlepszy quarterback” 
– tak krzyczeli kibice po wygranym 42:0 
meczu sparingowym z Tytanami Lublin. 
To on jest starterem na swojej pozy-
cji w tym sezonie – wyjaśnia menedżer 
Sharks. – Uważam, że Karol spokojnie 

minimum awans do fazy play-offs zaś 
inne podejście mija się z celem występów 
w najwyższej klasie rozgrywkowej. 

Rekin to z natury drapieżnik. Ga-
tunek uznawany za jeden z najniebez-
pieczniejszych wśród ryb, charaktery-
zuje się doskonałym zmysłem węchu, 
smaku, słuchu i wzroku. Warszaw-
skie Rekiny instynktownie postawiły 
na Karola Żaka, byłego podstawowe-
go rozgrywającego Królewskich, któ-

Warsaw Spartans (Topliga) 
21-19 w sezonie zasadniczym 
4-1 w playoffach

Liderzy Topligi 2012-2013 
T. Znidericz (podania) 
80/252, 718 jd, 2 TD, 31 INT 
T. Ochnio (odbiory podań) 
28 podań, 236 jd, 0 TD 
A. Makara (biegi) 
60 biegów, 150 jd, 0 TD 
M. Goc (powalenia) 
3 sacki na stratę 21 jardów 
M. Walendzik (przechwyty) 
1 przechwyt 
T. Barański (przechwyty) 
1 przechwyt 
J. Lund (przechwyty) 
1 przechwyt

Królewscy Warszawa (PLFA II) 
12-0 w sezonie zasadniczym 
3-1 w playoffach

Liderzy w PLFA II 
K. Żak (podania) 
28 podań na przyłożenie 
M. Bednarczuk (odbiory podań) 
10 złapanych popdań na przyłożenie 
K. Wysmoliński (biegi) 
6 biegów na przyłożenie 
P. Marcinkowski (przechwyty) 
2 powroty na przyłożenie po przechwycie

Amerykański szkoleniowiec zna od pod-
szewki futbol w Warszawie. Deacon w 2007 
roku przybył do Polski prosto ze Stanów 
Zjednoczonych, gdzie występował na pozy-
cji linebackera i running backa. Buty musiał 
zawiesić na kołku z powodu poważnego 
urazu. Deacon trenował kilka szkół śred-
nich, co pozwoliło mu na utrzymywanie 
bezpośredniego kontaktu z tym sportem. 

Przyjazd do odległej Polski nie 
zdusił jego futbolowego zapału. Dzięki ar-
tykułowi w prasie Deacon szybko dołączył 
do tworzącej się drużyny Otwock Hornets 
– poprzednika Warsaw Spartans. Amery-
kanin dołączył do składu Szerszeni, ale 
szybko został wpisany na listę kontuzjo-
wanych. Podczas meczu towarzyskiego 
z Warsaw Eagles doznał urazu kolana, 
który wykluczył go na dobre z uprawiania 
futbolu. Kontuzjowany Deacon pomógł w 
załatwieniu niezbędnego sprzętu upraw-
niającego do gry w PLFA. W 2008 roku 
Spartanie dołączyli do ligowej rodziny 
kończąc debiutancki sezon z bilansem 2-4. 
Amerykanin przez kolejne lata tworzył 
Spartans, żeby w 2012 r. dołączyć do Mu-
stangs Płock. Deacon dojeżdżał do Płocka 
tylko dwa razy w tygodniu, co oczywiście 
musiało wpłynąć na wyniki zespołu. Mu-
stangi zakończyły sezon z kiepskim bilan-
sem 2-6, wygrywając tylko, dwukrotnie, 
z Husarią Szczecin. 

Nie przeszkodziło to jednak De-
aconowi w znalezieniu nowego praco-
dawcy. Amerykanin dołączył do Królew-
skich, z którymi sięgnął po mistrzostwo 
PLFA II. Teraz przed nim najtrudniejsze 
zadanie w karierze – rywalizacja w Topli-
dze z prawdziwymi tuzami i weteranami 
polskich boisk. 

W podjęciu wyzwania pomoże mu 
trzech innych szkoleniowców: Sebastian 
Kusik – trener defensywy (były szkolenio-
wiec obrony Królewskich), Rodney Tippins 
– asystent trenera (były trener futbolu fla-
gowego w West Virginia College) oraz Filip 
Duszczyk – trener linii (były zawodnik linii 
defensywnej University of Chicago). 
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 29.03  Płock Mustangs vs Kings
 5.04 Szczecin Husaria vs Lions
 6.04 Lublin Tytani vs Mustangs
 6.04 Bielawa Owls vs Falcons
 12.04 Pabianice Wilki vs Lowlanders
 13.04 Tychy Falcons vs Cougars
 13.04 Bielawa Owls vs Husaria
 26.04 Kraków Kings vs Tytani
 26.04 Gliwice Lions vs Falcons
 27.04 Płock Mustangs vs Wilki
 4.05 Szczecin Cougars vs Owls
 10.05 Białystok Lowlanders vs Mustangs
 10.05 Pabianice Wilki vs Kings
 11.05 Gliwice Lions vs Cougars
 11.05 Tychy Falcons vs Husaria
 17.05 Lublin Tytani vs Wilki
 18.05 Kraków Kings vs Lowlanders
 25.05 Bielawa Owls vs Lions
 25.05 Szczecin Husaria vs Cougars
 31.05 Lublin Tytani vs Lowlanders
 31.05 Tychy Falcons vs Lions
 1.06 Kraków Kings vs Mustangs
 7.06 Szczecin Husaria vs Owls
 8.06 Płock Mustangs vs Tytani
 8.06 Szczecin Cougars vs Falcons
 15.06 Białystok Lowlanders vs Wilki
 21.06 Pabianice Wilki vs Mustangs
 22.06 Lublin Tytani vs Kings
 22.06 Bielawa Owls vs Cougars
 28.06 Tychy Falcons vs Owls
 28.06 Białystok Lowlanders vs Tytani
 29.06 Gliwice Lions vs Husaria
 5.07 Płock Mustangs vs Lowlanders
 5.07 Szczecin Cougars vs Lions
 6.07 Kraków Kings vs Wilki
 6.07 Szczecin Husaria vs Falcons
 19.07 Białystok Lowlanders vs Kings
 19.07 Szczecin Cougars vs Husaria
 20.07 Pabianice Wilki vs Tytani
 20.07 Gliwice Lions vs Owls
 26.07 Półfinał
 27.07 Półfinał
 9.08 FINAŁ
 18.10 PLFA I/PLFA II (Baraż)
 18.10 PLFA I/PLFA II (Baraż)

*  daty meczów mogą ulec zmianie, aktualne harmonogramy: 
plfa.pl/matches

PLFA I
Do pierwszoligowych zmagań w sezo-
nie 2014 przystąpiło 10 drużyn. W la-
tach 2012-2013 w drugiej klasie roz-
grywkowej rywalizowało osiem zespo-
łów. Dzięki powiększeniu ligi znalazło 
się w niej miejsce dla Cougars Szczecin, 
którzy z dziką kartą zastąpili mistrzów 
PLFA II Królewskich Warszawa, którzy 
po fuzji w Warsaw Spartans znaleź-
li się w Toplidze. Awans z PLFA II wy-
walczyły Wilki Łódzkie, mimo porażki 
w półfinale rozgrywek. Drugie zespoły 
Seahawks i Devils w myśl przepisów nie 
były uprawnione do promocji. 

System rozgrywek
Pierwszoligowe zespoły zostały po-
dzielone na dwie dywizje wedle kry-
terium geograficznego. W Grupie Za-
chodniej rywalizować będą Bielawa 
Owls, Cougars Szczecin, Gliwice Lions, 
Husaria Szczecin i Tychy Falcons. Grupę 
Wschodnią utworzą Kraków Kings, Mu-
stangs Płock, Lowlanders Białystok, Ty-
tani Lublin i Wilki Łódzkie. Zespoły za-
grają po dwa razy z każdym z rywali ze 
swojej grupy. Oznacza to o dwa mecze 
więcej dla każdego z klubów względem 
poprzednich sezonów. Najlepsze dwie 
ekipy z każdej dywizji awansują do pół-
finałów. Najważniejszy mecz rozgrywek 
odbędzie się w na boisku tego finalisty, 
który będzie miał lepszy bilans po sezo-
nie zasadniczym. Obaj finaliści awansu-
ją do Topligi.

Dotychczasowi mistrzowie 
PLFA I
2008: Warsaw Eagles 
2009: AZS Silesia Rebels
2010: Devils Wrocław
2011 :  The Crew Wrocław
2012: Warsaw Spartans
2013: Husaria Szczecin

HARMONOGRAM ROZGRYWEK

TYTANI
Lublin

WILKI
Łódź

KINGS
Kraków

LIONS 
Gliwice

OWLS
Bielawa

HUSARIA
Szczecin

FALCONS
Tychy

MUSTANGS
Płock

LOWLANDERS
Białystok

COUGARS
Szczecin
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cougars-team.eu/
www.husaria.eu
www.mustangsplock.pl/
www.lowlanders.pl/
www.wilki.plfa.pl
www.tytanilublin.pl
www.krakowkings.com
www.tychy-falcons.com
www.gliwicelions.pl/
https://www.facebook.com/bielawaowls
http://plfa.pl/matches/12/1


 26.04 Olkusz Silvers vs Saints
 27.04 Sucha Besk. Broncos vs Ravens
 27.04 Chorzów Rebels vs Pretorians
 1.05 Warszawa Crusaders vs BEagles
 1.05 Radom Green Ducks vs Sharks B
 3.05 Olsztyn Lakers vs Werewolves
 3.05 Sopot Seahawks S. vs Patrioci
 3.05 Słupsk Griffons vs Angels
 4.05 Wrocław Outlaws vs Wolverines
 4.05 Rybnik Thunders vs Dragons
 17.05 Chorzów Rebels vs Saints
 18.05 Rzeszów Ravens vs Silvers
 18.05 Skoczów Pretorians vs Broncos
 24.05 Toruń Angels vs Seahawks S.
 24.05 Warszawa Sharks B vs Crusaders
 24.05 Opole Wolverines vs Panthers B
 24.05 Zielona G. Dragons vs Outlaws
 31.05 Olsztyn Lakers vs BEagles
 31.05 Warszawa Werewolves vs Green Ducks
 1.06 Bydgoszcz Archers vs Griffons
 7.06 Częstochowa Saints vs Ravens
 14.06 Olkusz Silvers vs Pretorians
 14.06 Wrocław Panthers B vs Thunders
 15.06 Sucha Besk. Broncos vs Rebels
 15.06 Zielona G. Dragons vs Wolverines
 19.06 Warszawa BEagles vs Sharks B
 19.06 Radom Green Ducks vs Crusaders
 19.06 Poznań Patrioci vs Archers
 21.06 Toruń Angels vs Griffons
 22.06 Warszawa Werewolves vs Lakers
 5.07 Rzeszów Ravens vs Broncos
 5.07 Częstochowa Saints vs Silvers
 12.07 Sopot Seahawks S. vs Angels
 12.07 Wrocław Outlaws vs Dragons
 13.07 Wrocław Panthers B vs Wolverines
 13.07 Bydgoszcz Archers vs Patrioci
 19.07 Warszawa Crusaders vs Lakers
 19.07 Warszawa BEagles vs Werewolves
 20.07 Warszawa Sharks B vs Green Ducks

 26.07 Sucha Besk. Broncos vs Silvers
 26.07 Rybnik Thunders vs Panthers B
 27.07 Chorzów Rebels vs Ravens
 27.07 Skoczów Pretorians vs Saints
 27.07 Poznań Patrioci vs Angels
 3.08 Opole Wolverines vs Outlaws
 3.08 Słupsk Griffons vs Archers
 9.08 Warszawa Werewolves vs Sharks B
 10.08 Warszawa BEagles vs Crusaders
 15.08 Toruń Angels vs Archers
 16.08 Sopot Seahawks S. vs Griffons
 16.08 Zielona G. Dragons vs Thunders
 17.08 Olsztyn Lakers vs Green Ducks
 17.08 Wrocław Outlaws vs Panthers B
 23.08 Częstochowa Saints vs Broncos
 23.08 Olkusz Silvers vs Rebels
 24.08 Rzeszów Ravens vs Pretorians
 30.08 Słupsk Griffons vs Patrioci
 31.08 Opole Wolverines vs Thunders
 31.08 Bydgoszcz Archers vs Seahawks S.
 6.09 Warszawa Sharks B vs Lakers
 6.09 Radom Green Ducks vs BEagles
 7.09 Warszawa Crusaders vs Werewolves
 7.09 Skoczów Pretorians vs Rebels
 13.09 Poznań Patrioci vs Seahawks S.
 13.09 Wrocław Panthers B vs Dragons
 14.09 Rybnik Thunders vs Outlaws
 20.09 Ćwierćfinał
 20.09 Ćwierćfinał
 21.09 Ćwierćfinał
 21.09 Ćwierćfinał
 4.10 Półfinał
 5.10 Półfinał
 18.10 PLFA I/PLFA II (Baraże)
 18.10 PLFA I/PLFA II (Baraże)
 19.10 FINAŁ

*  daty meczów mogą ulec zmianie, aktualne harmonogramy: 
plfa.pl/matches
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PLFA II
W najliczniejszej w historii ligi klasie 
rozgrywkowej – PLFA II 2014 – wystą-
pią 22 zespoły. W formule jedenasto-
osobowej zadebiutują: Green Ducks Ra-
dom (za których sprawą futbol powróci 
do Radomia), Patrioci Poznań, Wolveri-
nes Opole, Wrocław Outlaws i Zielona 
Góra Dragons. Wcześniej zielonogórza-
nie, poznanianie i opolanie występowali 
w rozgrywkach futbolu ośmioosobowe-
go – PLFA 8.

System rozgrywek
Drugoligowcy zostali podzieleni na czte-
ry grupy na podstawie kryteriów geogra-
ficznych. W Grupie Północno-zachod-
niej wystąpią Angels Toruń, Bydgoszcz 
Archers, Griffons Słupsk, Patrioci Poz- 
nań i Seahawks Sopot. Na południo-
wym zachodzie rywalizować będą Pan-
thers Wrocław B, Rybnik Thunders, Wo-
lverines Opole, Wrocław Outlaws i Zie-
lona Góra Dragons. W Grupie Centralnej 
batalię stoczą Crusaders Warszawa, 
Green Ducks Radom, Olsztyn Lakers, 
Warsaw BEagles, Warsaw Sharks B 
i Warsaw Werewolves. Na południo-
wym wschodzie potykać się będą AZS 
Silesia Rebels, Majster-Pol Broncos Su-
cha Beskidzka, Pretorians Skoczów,  Ra-
vens Rzeszów, Saints Częstochowa i Si-
lvers Olkusz.
Każda z drużyn rozegra po sześć meczów 
w ramach sezonu zasadniczego. Najlep-
sze osiem drużyn awansuje do pierwszej 
rundy trzystopniowych play-offs. Finał 
zostanie rozegrany na boisku tego zwy-
cięzcy półfinału, który po sezonie zasad-
niczym będzie miał lepszy bilans.

Dotychczasowi mistrzowie 
PLFA II
2008: Lowlanders Białystok
2009: Zagłębie Steelers Interpromex
2010: Bielawa Owls
2011 :  Warsaw Spartans
2012: Tychy Falcons
2013: Królewscy Warszawa

HARMONOGRAM ROZGRYWEK

ANGELS
Toruń

LAKERS
Olsztyn

SEAHAWKS
Sopot

PATRIOCI
Poznań

DRAGONS
Zielona Góra

ARCHERS
Bydgoszcz

GRIFFONS
Słupsk

PANTHERS
Wrocław

CRUSADERS
Warszawa

BEAGLES
Warszawa

OUTLAWS
Wrocław

WEREWOLVES
Warszawa

GREEN DUCKS
Radom

SHARKS
Warszawa

WOLVERINES
Opole

THUNDERS
Rybnik

RAVENS
Rzeszów

BRONCOS
Sucha Beskidzka

SILVERS
Olkusz

PRETORIANS
Skoczów

SAINTS
Częstochowa

REBELS
Katowice

http://griffons.plfa.pl
www.seahawks.pl
https://www.facebook.com/BydgoszczArchers
www.angelstorun.pl/
www.patriocipoznan.pl
www.dragons.zgora.pl
www.panthers.topliga.pl
www.facebook.com/wroclawoutlaws
www.wolverines.opole.pl/
www.rybnikthunders.pl/
pretorians.skoczow.pl/
www.broncossuchabeskidzka.com
https://www.facebook.com/SilversOlkusz
www.globinitravens.pl/
www.rebels.plfa.pl
www.saintsczestochowa.pl/
greenducks.pl/
www.warsawwerewolves.pl
www.crusaders.pl
www.sharksb.plfa.pl
www.eagles.topliga.pl
www.olsztynlakers.pl/
http://plfa.pl/matches/12/2


 10.05 Gorzów 1. TURNIEJ GRUPY B 
   Hunters vs Kozły B 
   Grizzlies vs Kozły B 
   Grizzlies vs Hunters

 10.05 Warszawa 1. TURNIEJ GRUPY C
   Eagles C vs Crusaders B
   Leons vs Eagles C
   Leons vs Crusaders B

 11.05 Mielec 1. TURNIEJ GRUPY A
   Re„B”els vs Bears
   Aviators vs Steelers B
   Steelers B vs Re„B”els
   Aviators vs Bears

 11.05 Iława  1. TURNIEJ GRUPY D
   Seahawks B vs Kurpie
   Lakers B vs Seahawks B
   Lakers B vs Kurpie

 7.06 Leszno  2. TURNIEJ GRUPY B
   Grizzlies vs Kozły B
   Hunters vs Kozły B
   Hunters vs Grizzlies

 7.06 Warszawa  2. TURNIEJ GRUPY C
   Leons vs Crusaders B
   Eagles C vs Crusaders B
   Eagles C vs Leons

 8.06 Przemyśl  2. TURNIEJ GRUPY A 
   Aviators vs Re„B”els
   Bears vs Steelers B
   mecz o 3. miejsce
   mecz o 1. miejsce

 8.06 Ostrołęka  2. TURNIEJ GRUPY D
   Seahawks B vs Lakers B
   Kurpie vs Lakers B
   Kurpie vs Seahawks B

 28.06 Gorzów Turniej ćwierćfinałowy
 29.06 Warszawa Turniej ćwierćfinałowy

 13.07 Iława TURNIEJ FINAŁOWY

*  daty meczów mogą ulec zmianie, aktualne harmonogramy: 
plfa.pl/matches
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PLFA 8
W rozgrywkach ośmioosobowych po raz 
pierwszy na boisku zaprezentują się ze-
społy Aviators Mielec, Gorzów Grizzlies, 
Koźmiński Leons oraz Olsztyn-Iława 
Lakers. PLFA 8 powstała w 2011 roku, 
głównie w odpowiedzi na zapotrzebo-
wanie nowo tworzących się drużyn, któ-
re jeszcze nie są gotowe do rywalizacji 
w zmaganiach jedenastoosobowych.

System rozgrywek
Zespoły występujące w PLFA 8 zostały 
podzielone geograficznie na cztery gru-
py. W Grupie Południowej mierzyć się 
będą Aviators Mielec i Przemyśl Bears 
oraz rezerwy AZS Silesia Rebels i Zagłę-
bie Steelers Interpromex, Na zachodzie 
zagrają Gorzów Grizzlies, Leszno Hun-
ters i Kozły Poznań B. Grupa Centralna 
będzie mierzyć się w stolicy, a stworzą 
ją Koźmiński Leons, rezerwy Crusaders 
Warszawa i trzecia drużyna Warsaw 
Eagles. W Grupie Północnej batalię sto-
czą Seahawks Trójmiasto, KFA Kurpie 
& PWSIiP Łomża Jackals oraz Olsztyn-
-Iława Lakers. Każda z drużyn rozegra 
cztery mecze w turniejach eliminacyj-
nych. Do dwóch turniejów ćwierćfinało-
wych awansuje osiem najlepszych dru-
żyn. Na tym etapie rozgrywek zespoły 
zagrają po dwa razy. Najlepsze cztery 
drużyny zagrają w turnieju finałowym, 
który zostanie zorganizowany w Iławie.

Dotychczasowi mistrzowie 
PLFA 8
2011: Warsaw BEagles
2012: Seahawks Gdynia B
2013: Zagłębie Steelers Interpromex B

HARMONOGRAM ROZGRYWEK

SEAHAWKS
Gdynia

LEONS
Warszawa

REBELS
Katowice

EAGLES
Warszawa

KFA KURPIE
& PWSliP Łomża Jackals

LAKERS
Olsztyn, Iława

CRUSADERS
Warszawa

STEELERS 
Będzin

KOZŁY
Poznań

HUNTERS
Leszno

GRIZZLIES
Gorzów

AVIATORS
Mielec

BEARS
Przemyśl

http://plfa.pl/matches/12/6
www.seahawks.topliga.pl
www.olsztynlakers.pl/
www.kfakurpie.pl
www.eagles.topliga.pl
www.crusaders.pl
www.kozminski.edu.pl/pl/
aviators.com.pl
www.facebook.com/PrzemyslBears
www.steelers.topliga.pl
www.rebels.plfa.pl
https://www.facebook.com/leszno.hunters
www.kozly.topliga.pl
www.grizzlies.com.pl/


 6.09 Słupsk 1. turniej Grupy A
 6.09 Będzin 1. turniej Grupy E
 6.09 Gorzów 1. turniej Grupy D
 7.09 Olsztyn 1. turniej Grupy C
 7.09 Wrocław 1. turniej Grupy B

 27.09  Szczecin 2. turniej Grupy D
 27.09  Lublin 2. turniej Grupy E
 27.09  Bielawa 2. turniej Grupy B
 28.09  Gdynia 2. turniej Grupy A
 28.09  Płock 2. turniej Grupy C

11-12.10 WROCŁAW TURNIEJ FINAŁOWY

*  daty meczów mogą ulec zmianie, aktualne harmonogramy: 
plfa.pl/matches
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PLFA J
Po raz pierwszy młodzi adepci (14-17 lat) 
sztuki futbolowej mieli możliwość mie-
rzyć się ligowo w 2012 roku. Wtedy w tur-
nieju juniorskim w Bielawie zagrały czte-
ry drużyny. W zeszłym roku rywalizowa-
ło już 15 zespołów. Ukoronowaniem roku 
był dwudniowy turniej, który zorganizo-
wał klub Bielawa Owls. W tym sezonie 
rozgrywki powiększyły się do 19 zespo-
łów. W PLFA J zadebiutują Gorzów Griz-
zlies, Griffons Słupsk, Mustangs Płock, 
Seahawks Gdynia i Tytani Lublin.

System rozgrywek
Juniorskie zespoły zostały podzielone 
na pięć grup wedle kryterium geograficz-
nego. Na północy rywalizować będą An-
gels Toruń, Bydgoszcz Archers, Griffons 
Słupsk i Seahawks Gdynia. Południową 
grupę tworzą AZS Silesia Rebels, Biela-
wa Owls, Panthers Wrocław i Tychy Fal-
cons. W centrum kraju mierzyć się będą 
Mustangs Płock, Olsztyn Lakers, War-
saw Eagles i Warsaw Sharks. Juniorski 
zachód będzie należał do Gorzów Griz-
zlies, Gryfitów Szczecin, Kozłów Poznań 
i Patriotów Poznań. W Grupie Południo-
wo-wschodniej zagrają Kraków Kings, 
Tytani Lublin i Zagłębie Steelers Inter-
promex. Każda z drużyn rozegra po czte-
ry mecze w ramach turniejów eliminacyj-
nych. Najlepsze osiem zespołów awan-
suje do dwudniowego turnieju finałowe-
go, który odbędzie się we Wrocławiu.

Dotychczasowi mistrzowie 
PLFA J
2012: Warsaw Eagles
2013: Bielawa Owls

HARMONOGRAM ROZGRYWEK

ANGELS
Toruń

ARCHERS
Bydgoszcz

LAKERS
Olsztyn

SEAHAWKS
Gdynia

PATRIOCI
Poznań

GRIFFONS
Słupsk

PANTHERS
Wrocław

EAGELS
Warszawa

SHARKS
Warszawa

REBELS
Katowice

TYTANI
Lublin

KINGS
Kraków

OWLS
Bielawa

FALCONS
Tychy

MUSTANGS
Płock

COUGARS
Szczecin

GRIZZLIES
Gorzów

KOZŁY
Poznań

STEELERS 
Będzin

http://plfa.pl/matches/12/8
www.seahawks.topliga.pl
http://griffons.plfa.pl
cougars-team.eu/
www.archers.com.pl
www.angelstorun.pl/
www.grizzlies.com.pl/
www.patriocipoznan.pl
www.kozly.topliga.pl
www.panthers.topliga.pl
https://www.facebook.com/bielawaowls
www.steelers.topliga.pl
www.rebels.plfa.pl
www.tychy-falcons.com
www.krakowkings.com
www.tytanilublin.pl
www.sharks.topliga.pl
www.eagles.topliga.pl
www.mustangsplock.pl/
www.olsztynlakers.pl/
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Kolejnym przełomowym wydarze-
niem i zarazem olbrzymim zaskocze-
niem okazało się dołączenie do mę-
skiej ekipy poznańskich Kozłów pierw-
szej dziewczyny. Wcześniej co prawda 
okazjonalnie zdarzało się, że kobiety 
przychodziły do męskich drużyn, ale 
Ewa Susmarska, bo o niej mowa, stała 
się pełnoprawnym zawodnikiem skła-
du tzw. „ósemek”. Początkom oczy-
wiście towarzyszyły lekceważące ko-
mentarze. Wbrew wszystkiemu Ewa 
postawiła na swoim, a ciężkie treningi 
zaowocowały historycznym występem 
na boisku. Na turnieju PLFA8 przeciw-
ko drużynie Patriotów Poznań przy 
głośnym dopingu kolegów Ewa roze-
grała swoje pierwsze akcje.

Chwilę później w Opolu kolej-
na przedstawicielka płci pięknej Ewa 
Słupianek dołączyła do męskiej ekipy 
Wolverines. Okazało się, że takich jak 
ona jest więcej, co zachęciło dziewczy-
ny z Opola do założenia drużyny. Tak 
powstały AZS Vixens Opole. W marcu 
tego roku odbyła się kolejna rekrutacja 
i mamy nadzieję, że kolejne miesiące 
przyniosą następne sukcesy.

Taki obrót spraw na nowo rozgrzał 
ogień i chęci ekipy warszawskiej. Dziew-
czyny znów ruszyły po wakacyjnej prze-

rwie z kopyta, ogłosiły kolejny nabór 
i zaczęły się rozglądać za sprzętem 
i rywalkami. Pozytywne wieści z in-
nych miast dawały nadzieję na pierw-
szy mecz. 

Debiutanckie starcie
Początek tego roku przyniósł kolejną 
elektryzującą wiadomość! Na 10 maja 
zaplanowano pierwszy w Polsce kobie-
cy mecz. W dodatku w formule 11-oso-
bowej! Warszawskie Syreny po pół-
tora roku istnienia zmierzą się z ekipą 
z Francji. Jak to się stało? Okazało się, 
że wystarczy „babski” upór, dużo pracy, 
zawziętości i marzenia staną się fak-
tem. Dziewczyny skompletowały skład 
trenerski, zadbały o finanse drużyny, 
dzięki czemu mogły ćwiczyć całą zimę 
na sali oraz oczywiście skompletowały 
sprzęt. Będziemy bacznie obserwować 
ich zmagania i donosić jak idą przygo-
towania. Oczywiście, co z tego wyniknie 
zobaczymy już na boisku…

Co dalej?
Zapowiedź pierwszego kobiecego me-
czu w Polsce zmusza do refleksji. Ma-
my ligi jedenastoosobowe, ośmiooso-
bowe, mamy juniorów, tworzące się ligi 
flagówki dla najmłodszych. Może to rze-

czywiście czas na kobiety? Czy Syreń-
ski zryw rozpali kolejną iskierkę nadziei 
wśród dziewczyn z innych części Pol-
ski? Czy jest możliwe zbudowanie kil-
ku zespołów i zagranie turnieju, choćby 
w ośmioosobowych składach? Na pew-
no warszawianki z niecierpliwością cze-
kają na możliwość spotkania się na bo-
isku z innymi ekipami z kraju. Patrząc 
dekadę wstecz, to co dzieje się teraz 
wśród kobiet, przypomina początki 
futbolu w Polsce. Pierwsze spotkania 
z choćby drużynami z Czech, doprowa-
dziły do stworzenia ligi a po kilku latach 
do finału rozgrywanego przy wieloty-
sięcznej publiczności. Czy kobiety pójdą 
pod tym względem w ślady panów? Oby!

Mocno trzymamy kciuki za Syreny, 
za opolskie Lisice oraz za rozwój drużyn, 
w których udało się już stworzyć pod-
stawy organizacji. Liczymy również, że 
wkrótce dołączą do nich kolejne miasta 
zarażone gorączką kobiecego futbolu. 
Może po wakacjach spotkamy się na 
pierwszym w Polce turnieju? Tymcza-
sem do zobaczenia na majowym me-
czu Syren. Takiej okazji nie można po 
prostu przegapić, tam będziemy świad-
kiem kolejnego przełomowego wyda-
rzenia w historii futbolu amerykańskie-
go w Polsce!

This is a 
man’s world?

Tekst: Kamila Głowacz
Zdjęcie: Łukasz Ładecki

Panowie stało się. To już oficjalne… ko-
biety zeszły z trybun i z impetem wkra-
czają w męski świat. W cieniu politycz-
nych przepychanek o gender, gruchnęła 
wiadomość, że dziewczyny w Polsce też 
grają w futbol!

Ale w końcu – czemu miały by się 
różnić od innych? Na całym świecie pa-
nie walczą o nowe cele. W marcu 2013 
po raz pierwszy kobieta wzięła udział 
w regionalnych try-outach do NFL (liga 
stworzyła taką możliwość już w grud-
niu 2011). Lauren Silberman startowa-
ła na pozycję placekickera. Niestety 
doznana wcześniej kontuzja uniemoż-
liwiła jej dobry występ. Po dwóch nie-
udanych kopnięciach sama zrezygno-
wała. Nie mniej jednak był to wyraźny 
sygnał, że zbliżają się zmiany. 

Tymczasem w Polsce zmagania Sil-
berman były obserwowane z zapartym 
tchem i nieskrywaną zazdrością. Już w 
2012, czyli jeszcze przed jej historycznym 
występem, w naszym kraju dziewczyny 
postanowiły zainteresować się futbolem 
i to nie tylko z wygodnej pozycji kibica.

Wszystko zaczęło się w stolicy od 
ekipy Warsaw Sirens, które jako pierw-

sze wystartowały z pomysłem zało-
żenia żeńskiej drużyny. Przy lekkim 
niedowierzaniu ze strony panów, we 
wrześniu 2012 ogłosiły nabór i zapo-
czątkowały kobiecą historię futbolu 
w Polsce. Otwarty trening okazał się za-
skakującym sukcesem. Liczba zawodni-
czek chętnych do uprawiania tego nie-
samowitego sportu przekroczyła liczbę 
potrzebną do zgłoszenia drużyny w lidze 
ósemek! Ponad trzydzieści dziewczyn 
dwa-trzy razy w tygodniu stawiało się 
na boisku przy ul. Kasprzaka, aby po-
prawiać swoją kondycję i zgłębiać wie-
dzę na temat tej dyscypliny. Wkrótce 
powstały zespoły w Lublinie, Rzeszo-
wie i Olsztynie. 

„Baby zaczęły zakładać druży-
ny futbolowe, koniec świata!” Zatrzę-
sło się w męskich ekipach i w inter-
necie. Tylko jak one chcą grać? Czy to 
w ogóle jest sport dla dziewczyn? Nikt 
nie wyobrażał sobie jeszcze jak to bę-
dzie wyglądało. Tymczasem okazało 
się, że zawodniczki nie są zaintereso-
wane graniem w odmiany bezkontak-
towe, ani w zapewne oczekiwaną przez 
panów wersję... lingerie. Panie od po-
czątku postawiły na full contact w peł-
nym sprzęcie.

Realia szybko zweryfikowały jed-
nak kobiece zapędy – niewystarczają-
ca liczba zawodniczek, brak jednolitego 
pomysłu na rozgrywki i kłopoty ze zna-
lezieniem sprzętu oraz bardzo długa zi-
ma sprawiły, że część nowo powstałych 
ekip niestety nie przetrwała do kolejnej 
wiosny.

I co teraz?
Przez cały zeszły rok media donosiły 
o dalszym rozwoju warszawskich Syren. 
Trenowały, organizowały nabory – jed-
nym słowem kontynuowały budowa-
nie drużyny. W szczytowych momen-
tach na treningach pojawiało się bli-
sko pięćdziesiąt zawodniczek. Niestety 
w innych miastach, rozwój zwolnił i cięż-
ko było zorganizować sparing choćby w 
odmianie ośmioosobowej. 
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Podczas meczu futbolu amerykańskie-
go w jednej chwili przebywa na boisku 
po 11 graczy każdej z drużyn. Zespół bę-
dący w posiadaniu piłki wprowadza na 
plac gry formację ataku, przeciwnicy zaś 
– formację obrony. Każda drużyna mo-
że mieć do dyspozycji podczas meczu 
maksimum 45 graczy i dokonywać do-
wolnej ilości zmian.

Wymiary placu gry to 120×53 jar-
dy (jard to ok. 91 cm), podzielonych li-
niami co 10 jardów, zakończone dwo-
ma 10-jardowymi polami punktowymi. 
W Polsce często, ze względu na to, iż 
do futbolu dostosowuje się boiska pił-
karskie, długość murawy to 110 jardów 
przy pozostawieniu 10-jardowych pól 
punktowych.

Na środku boiska, za polami punk-
towymi znajdują się bramki, podobne 
do bramek do rugby. Gdy zespół zde-
cyduje się na kopnięcie z gry – kopacz 
musi umieścić piłkę między słupkami 
i ponad poprzeczką. W polskich warun-
ków bardzo często słupki odpowied-
niej wysokości są mocowane do bra-
mek piłkarskich.

Każdy ma określoną funkcję i po-
zycję na boisku – zawodnicy „masyw-
ni”, z których słynie futbol amerykań-
ski, grają w liniach ataku i obrony, szybcy 
i zwinni to łapiący podania skrzydłowi, 
dynamiczni i trudni do przewrócenia bie-
gają z piłką, zaś urodzeni taktycy o naj-
lepszym przeglądzie sytuacji grają jako 
rozgrywający (quarterback).

Podstawą futbolu amerykańskie-
go jest „zasada 10 jardów”. Formacja 
ataku ma cztery próby na zdobycie 10 
jardów. Jeśli zdoła tego dokonać, nie-

zależnie od tego w której próbie, od 
miejsca zakończenia akcji odmierzane 
jest kolejne 10 jardów, na przejście któ-
rych atakujący dostają kolejne cztery 
próby. 10 jardów do przejścia odmierza 
charakterystyczny łańcuch, przemiesz-
czany pod kontrolą jednego z sędziów 
po przeciwnej stronie boiska względem 
głównej trybuny.

Jeśli zawodnikom nie uda się poko-
nać 10 jardów w czterech próbach, piłkę 
przejmują rywale i następuje zmiana for-
macji – na miejsce ataku wchodzi obrona 
i odwrotnie.

Z reguły czwartą próbę futboliści 
poświęcają na próbę kopnięcia z po-
la, jeśli są wystarczająco blisko bramki 
(tzw. field goal) lub odkopnięcie piłki 
jak najdalej od swojego pola punkto-
wego (punt). 

W futbolu amerykańskim poje-
dyncza akcja trwa, z reguły, kilka se-
kund i jest doskonale zaplanowana 
i przećwiczona przed jej przeprowa-
dzeniem. Wyróżniamy dwa główne 
typy akcji – biegową, w której rozgry-
wający przekazuje piłkę koledze, który 
stara się z nią dobiec do pola punkto-
wego rywali oraz podaniową, gdy roz-
grywający rzuca futbolówkę do przodu 
do jednego z uprawnionych do odbioru 

zawodników. W pojedynczej akcji może 
zostać wykonane tylko jedno podanie 
do przodu.

Akcja rozpoczyna się, gdy środkowy 
zawodnik linii ofensywnej (center), po-
da piłkę między nogami do stojącego za 
nim gracza (zazwyczaj jest to rozgrywa-
jący). Przed rozpoczęciem akcji zawod-
nicy obu drużyn stoją po przeciwnych 
stronach piłki (między nimi pozostaje 
pusta tzw. strefa neutralna).

Pojedyncza akcja kończy się, gdy 
zawodnik będący w posiadaniu piłki 
zostanie powalony na ziemię lub wy-
biegnie poza boisko. Akcja może za-
kończyć się też po niecelnym podaniu 
do przodu.

Futbolowi sędziowie, dzięki pa-
siastym strojom, nazywani są „zebra-
mi”. W reakcji na przewinienie rzuca-
ją na boisko charakterystyczne żółte 
flagi, jednak nie zawsze przerywają 
grę gwizdkiem. Kary w futbolu amery-
kańskim, zazwyczaj, wiążą się ze stra-
tą ciężko wywalczonych przez drużynę 
jardów. W zależności od wagi przewi-
nienia zespół cofa się o 5, 10, lub 15 jar-
dów.

PUNKTY,
PUNKTY, 
PUNKTY...
czyli za co zdobywamy 
punkty w futbolu 
amerykańskim:
PRZYŁOŻENIE – piłka wniesiona 
w pole punktowe lub w nim złapana, 
6 punktów

PODWYŻSZENIE PO PRZYŁOŻE-
NIU – kopnięcie z pola z 3. jarda, 
1 punkt; lub akcja biegowa/poda-
niowa z 3. jarda, 2 punkty

KOPNIĘCIE Z GRY – celne kopnięcie 
nad poprzeczką i między słupkami 
bramki, 3 punkty 

SAFETY – powalenie zawodnika 
z piłką w jego własnym polu punk-
towym, 2 punkty.
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Futbol,
tak w to się gra!

Zdjęcia: Marcin Fijałkowski
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gowego przez te kluby, które nie mają 
składów juniorskich futbolu amerykań-
skiego oraz o rozgrywkach dla dorosłych. 
Ciekawą wersją futbolu bezkontakto-
wego jest ta rozgrywana na plaży. Mię-
dzynarodowa Federacja Futbolu Amery-
kańskiego organizuje w niej mistrzostwa 
a dyscyplina ta jest w programie Igrzysk 
Azjatyckich.

Futbol flagowy jest na pierwszym 
wirażu. Jak z niego wyjdzie? To zale-
ży od całego środowiska futbolowego 
w Polsce. Pierwsze owoce widać: flagów-
ka w Przemyślu, szkoły w Sosnowcu, 
w Szczecinie z zajęciami z futbolu flago-
wego, projekty w Częstochowie, Toruniu 
i Bydgoszczy. Tradycyjnie mocne ośrodki 
w Kolbudach i Krakowie. Oby tak dalej!

Na pierwszym 
wirażu

Tekst: Łukasz Pająk
Zdjęcia: Marcin Fijałkowski

Futbol flagowy, czyli bezkontaktowa 
odmiana futbolu amerykańskiego, sta-
raniem niewielkiej, ale zdeterminowa-
nej grupy osób, powoli się rozwija. Nie 
jest to zapewne tempo, o jakim marzy 
środowisko futbolowe w Polsce, ale po-
czątki zawsze są trudne.

Dlaczego grupa osób zajmują-
cych się tą odmianą jest niewielka? 
Jak mówi jeden z tych zdeterminowa-
nych, Daniel Piechnik, trener mistrzów 
Polski juniorów w futbolu flagowym: 
– Myślę, że ten sport jest wciąż u nas 
niedoceniany przez wielu działaczy 
i trenerów. A przecież nie ma lepszego 
startu dla młodzieży niż futbol flagowy 
gdzie mogą nauczyć się podstawowych 
zasad czy technik jednocześnie nie bę-
dąc rzucanymi na „głęboką wodę”. Jest 
to też szansa dla tych, którzy z różnych 
powodów nie mogą albo nie chcą grać 
w kontaktową odmianę, na to żeby po-
znać ten sport, brać w nim aktywny 
udział i bawić się nim.

Rok 2013 można jednak uznać za 
przełomowy. Co najważniejsze odbyły 
się pierwsze, historyczne Mistrzostwa 
Polski Juniorów w Futbolu Flagowym 

zorganizowane właśnie przez Daniela 
Piechnika: – Mam nadzieję, że te za-
wody w Kolbudach tak jak i poprzed-
nie imprezy „flagówki” przyczyniły się 
do popularyzacji tej dyscypliny szcze-
gólnie wśród młodzieży. Trzeba sobie 
wprost powiedzieć, że w związku z ro-
snącym poziomem zawodników fut-
bolu amerykańskiego w Polsce coraz 
trudniej jest nowym graczom przedrzeć 
się do składów drużyn. Receptą na to 
są programy juniorskie, które pozwolą 
w ciągu kilku lat przygotować ich na ry-
walizację z „weteranami”. Nie wszyst-
kie kluby mają możliwości by prowa-
dzić sekcję młodych w futbolu kontak-
towym. Moim zdaniem wtedy powinny 
zainteresować się bliżej flagowym jako 
„tanią” alternatywą, do której też ła-
twiej przekonać rodziców zatroskanych 
o zdrowie swoich pociech.

Przełomem rozpoczął się tak-
że rok 2014 – 25 stycznia odbyło się 
w Warszawie pierwsze szkolenie tre-
nerskie. Jeden z prowadzących szko-
lenie – Łukasz Pająk, dyrektor Gimna-
zjum nr 42 w Krakowie, zajmujący się 
futbolem flagowym już od 2008 roku, 
powiedział: – Podstawowy i najważniej-
szy problem to brak ludzi chcących się 
poświęcić – tak, poświęcić! – organizacji 
i trenowaniu futbolu flagowego. Wciąż 
brakuje w klubach ludzi chętnych pod-
jąć to wyzwanie. Liczę na to, że mistrzo-
stwa Polski w Kolbudach oraz stycznio-
we szkolenie staną się tym impulsem, 
którego być może brakowało.

Także podczas szkolenia menadże-
rów PLFA Łukasz Pająk mówił o atutach 
flagówki w kontekście rozwoju futbolu 
amerykańskiego w Polsce. Prezes PLFA, 
Jędrzej Stęszewski, również od dawna 
o tym informuje: – Uważam, że futbol 
flagowy jest ważnym ogniwem w roz-
woju futbolu w Polsce. Planujemy wpro-
wadzić w najbliższej przyszłości regular-
ne mistrzostwa Polski juniorów – pierw-
sze odbyły się w 2013 roku w Kolbudach. 
W dalszej perspektywie myślimy o obo-
wiązku posiadania drużyn futbolu fla-
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bów, np. lacrosse lub rugby, którzy pre-
zentują zalety swoich dyscyplin. Stan-
dardem są również stoiska, na których 
można kupić kibicowskie gadżety: ko-
szulki, czapeczki, bluzy, smycze i szaliki. 

Piękno futbolu
Pozasportowe atrakcje nie ogranicza-
ją się jednak wyłącznie do strefy pik-
nikowej. Ciekawym elementem są wy-
stępy pięknych cheerleaderek, które 
prezentują interesujące choreografie 
i akrobacje w przerwach pomiędzy 
kwartami. W trakcie meczu zaś prowa-
dzą animacje i zagrzewają kibiców do 
dopingu – zarówno na linii bocznej, jak 
i na trybunach. Podczas meczów roz-
grywanych wieczorami i tymi z fazy 
play-offs kibice mogą natrafić na po-
kazy fajerwerków. Zaś pojedynek fi-

nałowy kończy się obfitym confetti 
w barwach klubowych zwycięzcy.

Bezpiecznie i miło!
Na trybunach panuje wyjątkowa atmos-
fera. Po części jest to wynikiem specyfi-
ki futbolu amerykańskiego – zegar me-
czowy zatrzymuje się wiele razy pod-
czas spotkania, a więc kibice mają czas 
na wymienienie się uwagami na temat 
gry swojej drużyny. Ogromną rolę peł-
ni komentator, który nie tylko relacjo-
nuje przebieg spotkania, ale również 
wyjaśnia przepisy, decyzje sędziów, 
a przede wszystkim – zachęca do kibico-
wania i wspierania swej drużyny. Grupy 
szczególnie oddanych fanów mają także 
swoje akcesoria, takie jak bębny i wuwu-
zele, którymi zagrzewają zawodników 
do boju. Co bardzo istotne, na trybunach 

możemy usłyszeć głośne śpiewy i en-
tuzjastyczne oklaski, ale nie spotkamy 
się z wulgaryzmami, obrażaniem rywali 
lub wyzwiskami. Często kibice przeciw-
nych drużyn siedzą obok siebie. Nierzad-
ko zaś po meczu, gdy zawodnicy wymie-
niają „piątki” lub uściski dłoni, ich kibice 
wzajemnie dziękują sobie za doping. To 
sprawia, że atmosfera na trybunach za-
wsze jest pozytywna, bezpieczna i odpo-
wiednia dla dzieci. 

Mecz futbolu amerykańskiego to 
świetny pomysł na spędzenie paru go-
dzin na świeżym powietrzu, a oferowa-
ne przez organizatorów atrakcje spra-
wią, że nawet osoby, które jeszcze nie 
do końca pokochały tę dyscyplinę będą 
się dobrze bawić. Należy pamiętać, że 
także najmłodsi kibice są mile widziani 
na trybunach.

Rodzinnie 
i z jajem!

Tekst: Aleksandra Skrzyszowska
Zdjęcie: Marcin Fijałkowski

Dynamiczny rozwój futbolu amerykań-
skiego w Polsce, to nie tylko stale pod-
noszący się poziom sportowy, profesjo-
nalizacja drużyn oraz rosnąca obecność 
w mediach. To również coraz większa 
rzesza kibiców, którzy na meczach by-
wają nie tylko ze względu na sportowe 
emocje, lecz również dla towarzyszą-
cych im atrakcji. Specyfika pojedynku 
futbolowego oraz wspaniała atmos-
fera na trybunach sprawiają, że jest to 
świetny sposób na spędzanie czasu dla 
całych rodzin.

W Stanach Zjednoczonych, to po 
prostu część życia kulturalnego, a by-
wanie i oglądanie meczów jest rodzin-
ną tradycją. Starcia – nawet te na po-
ziomie licealnym – gromadzą liczną 
publiczność, często składającą się 
z większości mieszkańców dane-
go miasteczka. Meczom towarzyszą 
atrakcje, rozrywki dla dzieci, wielkie 
pikniki oraz koncerty. Bardzo istotną 
częścią strefy tailgate są stanowiska 
z lokalnymi specjałami kulinarnymi 
oraz napojami. O ile koszty obejrze-
nia meczu NFL na jednym z wielkich 
stadionów są bardzo wysokie, to me-

cze na poziomie uniwersyteckim i li-
cealnym są dużo bardziej dostępne, 
i regularnie gromadzą liczną, familijną 
publiczność.

Jak jest u nas?
Także w Polsce, z roku na rok, organi-
zatorzy meczów coraz bardziej dba-
ją o pozasportowe rozrywki dla kibi-
ców, co w jasny sposób przekłada się 
na rosnącą frekwencję na spotkaniach. 
Standardem stają się liczne atrakcje 
dla najmłodszych kibiców, takie jak 
place zabaw, dmuchane zamki, mini – 
warsztaty plastyczne, stanowiska z ma-
lowaniem twarzy. Trochę starsze dzieci 
mogą skorzystać m.in. z warsztatów 
z robotyki, lub spróbować swoich sił na 
małych boiskach do futbolu,  gdzie za-
wodnicy w bezpieczny sposób zapozna-
ją ich z zasadami gry. Dużą atrakcją jest 
także możliwość zrobienia sobie zdję-
cia z maskotkami drużyn. Nie zapomi-
najmy również o konkursach w przerwie 
meczu – najdalszy lub najcelniejszy wy-
kop często jest okazją do wygrania pa-
miątkowych nagród. Starsi kibice mo-
gą zdobyć trofea typując wynik meczu 
lub odpowiadając na pytania zadawa-
ne przez organizatorów. Popularne jest 
też wystrzeliwanie klubowych koszulek 
w stronę trybun. 

Trzeba jeść, by żyć
Ważną częścią każdego meczu, który 
może przecież trwać około trzech go-
dzin, jest kwestia zaspokojenia głodu 
kibiców. Strefy kateringowe często ofe-
rują dania kuchni amerykańskiej – hot-
dogi, burgery, a także typowe potrawy 
z grilla. Często można zjeść również 
bardziej egzotyczne specjały, np. mek-
sykańskie dania lub napić się  herbat 
inspirowanych smakami Azji. Niektóre 
kluby oferują także atrakcje skierowane 
wyłącznie w stronę damskiej części pu-
bliczności – jak na przykład możliwość 
wykonania profesjonalnego manicure. 
Organizatorzy często zapraszają też 
przedstawicieli zaprzyjaźnionych klu-
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