W 12 kolejce ligowych zmagań rozegraliśmy wyjazdowe spotkanie przeciwko
Beskidowi Skoczów. Nasza drużyna trampkarzy starszych w pojedynku z liderem doznała
wysokiej porażki 1:6. Już w 2 minucie meczu nasi rywale zdobywają pierwszego gola.
Uderzenie z dystansu zawodnika Beskidu zdołał jeszcze obronić Michał Rąba, ale przy
dobitce jego kolegi z bliskiej odległości był już bezradny. W 9 minucie pada druga bramka
dla gospodarzy. Piłkarz Beskidu Skoczów wygrał na prawej stronie pojedynek 1 x 1 z naszym
obrońcą, dośrodkował w pole karne, a tam formalności dopełnił napastnik naszych
przeciwników. Pięć minut później tracimy kolejnego gola, tym razem po ładnym uderzeniu z
dystansu z około 20 metrów. Dwie minuty przed końcem pierwszej połowy gospodarze
zdobywają czwartą bramkę, pokonując naszego bramkarza bezpośrednim strzałem z rzutu
wolnego. W 35 minucie meczu po uderzeniu Wojtka Tkacza z rzutu wolnego piłka odbiła się
od poprzeczki i wpadła do siatki rywali. W 39 minucie piłkarz gospodarzy wykorzystał złe
ustawienie naszego bramkarza i przelobował go, strzelając gola. Wynik meczu został ustalony
w 52 minucie, gdy po uderzeniu zawodnika Beskidu piłka odbiła się od słupka i wpadła do
naszej bramki. Pod koniec spotkania szansę na zdobycie drugiego gola dla naszego zespołu
miał Kacper Kołoczek, lecz niestety trafił w poprzeczkę. Końcowy rezultat obrazuje
przewagę, jaką w dzisiejszym meczu posiadali piłkarze Beskidu Skoczów. Przeciwnicy
górowali nad nami pod względem warunków fizycznych, byli zespołem bardziej zgranym,
lepszym technicznie. Szczególnie szkoda pierwszej połowy, w której zupełnie oddaliśmy pole
gry rywalom. W drugiej części spotkania zagraliśmy już odważniej, agresywniej w odbiorze
piłki, dzięki czemu miała ona bardziej wyrównany przebieg.
Beskid Skoczów – LKS Pasjonat Dankowice 6:1
Bramka dla drużyny Pasjonata: Wojciech Tkacz (35’)
Skład drużyny trampkarzy LKS Pasjonat Dankowice
Michał Rąba – Miłosz Kuczmierczyk (43’ Jakub Libera), Mateusz Dutka, Wojciech Tkacz,
Szymon Górka, (31’ Adrian Pieczka) – Kacper Kołoczek, Damian Woźniak,
Jakub Jagosz, Norbert Foks – Szymon Nowak, Marcin Klimeczek (31’ Dawid Gandor),

Spotkanie juniorów starszych naszego klubu z zespołem Beskidu Skoczów można
określić jako typowy mecz walki. W pierwszej połowie inicjatywę w grze mieli gospodarze,
my nastawiliśmy się na kontry. Początkowo, mimo optycznej przewagi w posiadaniu piłki,
rywale nie stwarzali wielu sytuacji bramkowych. Z biegiem czasu stawali się oni jednak coraz
groźniejsi, w efekcie czego zdobyli bramkę w 26 minucie meczu. Po stracie naszych
zawodników w środku pola, piłka trafiła do skrzydłowego drużyny Beskidu, który
dośrodkował w pole karne, a tam w zamieszaniu podbramkowym pokonany został Paweł
Sikora. Do końca pierwszej części spotkania wynik nie uległ już zmianie, choć po jednym z
kontrataków mieliśmy niezłą okazję do strzelenia gola, zabrakło jednak dokładnego
ostatniego podania. Druga połowa meczu zaczęła się dla nas znakomicie, ponieważ już w 44
minucie doprowadzamy do remisu. Po dośrodkowaniu Błażeja Cięciela z rzutu rożnego akcję
na długim słupku zamknął Mateusz Bąkiewicz. Po tej bramce gra stała się bardziej otwarta,
obie drużyny obie drużyny miały swoje szanse na przechylenie losów spotkania na swoją
korzyść. Z naszej strony w najlepszej okazji do zdobycia gola znalazł się Mateusz Markiel,
jednak będąc w sytuacji sam na sam z bramkarzem, uderzył zbyt lekko. Swojej szansy na
strzelenie drugiej bramki w tym meczu nie wykorzystał również Mateusz Bąkiewicz, który
znajdując się w dogodnej pozycji, trafił nieczysto w piłkę. Rezultat remisowy z przebiegu
meczu wydaje się wynikiem sprawiedliwym. W pierwszej połowie drużyna Beskidu Skoczów

nadawała ton wydarzeniom na boisku, w drugiej gra była wyrównana. Jeden punkt zdobyty na
trudnym terenie jest bardzo cenny, zwłaszcza biorąc pod uwagę duży „ścisk” ligowej tabeli. A
już za tydzień na własnym stadionie rozegramy ostatnie spotkanie w tej rundzie. Naszym
przeciwnikiem będzie lider rozgrywek – Góral Żywiec
Beskid Skoczów – LKS Pasjonat Dankowice 1:1
Bramka dla drużyny Pasjonata: Mateusz Bąkiewicz (44’)
Skład drużyny juniorów LKS Pasjonat Dankowice
Paweł Sikora – Wojciech Małysz, Mateusz Korczyk, Szymon Tomala, Andrzej Nycz–
Mateusz Kluka (41’ Mateusz Bąkiewicz), Adrian Fajferek, Szymon Szymczyk, Mateusz
Figura (71’ Mateusz Faruga) –Mateusz Markiel (71’ Daniel Korczyk), Błażej Cięciel
Krzysztof Hoder

