Na zakończenie ligowych zmagań drużyna trampkarzy Pasjonata Dankowice
zmierzyła się na wyjeździe z ekipą BKS Stal Bielsko – Biała. Niestety od początku spotkania
zupełnie oddaliśmy pole gry rywalom. Zespół gospodarzy długo utrzymywał się przy piłce,
wykorzystując brak zdecydowania ze strony naszych zawodników. Jeżeli już udało nam się
odzyskać piłkę, nie potrafiliśmy się przy niej utrzymać i wymienić kilku podań. Taki sposób
gry doprowadził do utraty bramki przez naszą drużynę w 28 minucie. Piłkarz ekipy BKS- u
mierzonym strzałem z około 20 metrów pokonał Daniela Markiela. Taki rezultat utrzymał się
do końca pierwszej połowy meczu. Po zmianie stron drużyna gospodarzy nadal posiadała
zdecydowaną inicjatywę na boisku. W naszych poczynaniach widać było dużo chaosu i
nerwowości, co skutkowało tym, że graliśmy prawie wyłącznie długim podaniem. Piłkarze
BKS- u Bielsko – Biała, pomimo posiadania dużej optycznej przewagi, nie stwarzali wielu
groźnych sytuacji strzeleckich, ponieważ często brakowało im dokładnego ostatniego
podania. W 63 minucie jedna z nielicznych akcji zespołu Pasjonata zakończyła się golem.
Nikodem Kądziołka zagrał piłkę do Kuby Gembali, który mierzonym strzałem po ziemi
skierował ją do siatki. Od tego momentu zaczęliśmy wreszcie agresywniej grać w odbiorze,
nie pozwalając przeciwnikom na tak swobodne operowanie piłką, ale niestety zabrakło nam
już czasu na zdobycie zwycięskiej bramki. Ostatecznie mecz zakończył się rezultatem
remisowym 1:1. W tym miejscu warto podsumować całe rozgrywki ligowe. W 10 meczach
drużyna trampkarzy Pasjonata Dankowice zgromadziła 16 punktów, odnosząc 5 zwycięstw, 1
spotkanie remisując i 4 przegrywając (bilans bramkowy 33 – 26). Dało to 3 miejsce w ligowej
tabeli. Myślę, że ta pozycja oddaje aktualny potencjał naszej drużyny. Wszystkim
zawodnikom należą się duże podziękowania za determinację i zaangażowanie włożone
zarówno podczas meczów, jak i treningów. Teraz przed nami dużo pracy na hali w trakcie
przerwy zimowej, która, mam nadzieję, pomoże każdemu z nas zwiększyć swoje
indywidualne możliwości, a co za tym idzie, cały zespół na wiosnę będzie grał jeszcze lepiej.

BKS Stal Bielsko – Biała – LKS Pasjonat Dankowice 1:1
Bramka dla drużyny Pasjonata: Jakub Gembala (63’)

Skład drużyny trampkarzy LKS Pasjonat Dankowice
Daniel Markiel – Patryk Wysogląd, Nikodem Kądziołka, Jakub Boroń, Wiktor Papla - Dawid
Forystek, Patryk Tobiasz, Łukasz Balcarczyk, Dominik Furczyk,– Wojciech Ślosarczyk,
Jakub Gembala oraz Eryk Płonka
Krzysztof Hoder
Galeria zdjęć z meczu wykonana przez pana Tomasza Kądziołkę.

