W 3 kolejce rozgrywek ligi Okręgowej A trampkarzy i juniorów rozegraliśmy wyjazdowe
spotkania z „Orłem” Łękawica. Trampkarze starsi pewnie pokonali swoich przeciwników 9:1. Już w 2
minucie Norbert Foks uprzedził bramkarza gospodarzy i zagrał do Nataniela Kasperczyka, który
skierował piłkę do pustej bramki. Drugiego gola dla naszej drużyny zdobył po uderzeniu z dystansu
Damian Woźniak w 10 minucie meczu. W 22 minucie Nataniel Kasperczyk zagrał prostopadłą piłkę
do Kacpra Kołoczka, który wykorzystał sytuację sam na sam z bramkarzem rywali. Czwartego gola
strzeliliśmy w ostatniej minucie pierwszej połowy- Mateusz Dutka wykorzystał bardzo dobre
dośrodkowanie z rzutu rożnego Wojtka Tkacza. Druga połowa rozpoczęła się dla nas równie
pomyślnie. Po prostopadłym zagraniu Wojtka Tkacza bramkę zdobył Norbert Foks. W 37 minucie
spotkania po strzale z dystansu Nataniela Kasperczyka piłka odbiła się od poprzeczki i wpadła do
siatki gospodarzy. 3 minuty później było już 7:0 po dwójkowej akcji Nataniela z „Norbim”. Ósmą
bramkę dla naszej drużyny zdobył w 51 minucie Nataniel Kasperczyk, uderzając piłkę w długi róg
bramkarza „Orła”. Wynik spotkania ustalił w 56 minucie meczu Norbert Foks. Jedyną bramkę
gospodarze uzyskali w 45 minucie po uderzeniu z dystansu. Mecz przebiegał pod naszą pełną kontrolą
– wynik 9:1 mówi sam za siebie. Końcowy rezultat mógłby być jeszcze wyższy, gdyby nie bardzo
duża liczba spalonych, na które dawali się „łapać” nasi piłkarze.
Orzeł Łękawica – LKS Pasjonat Dankowice 1:9
Bramki dla drużyny Pasjonata: Nataniel Kasperczyk (2’, 37’, 51’), Norbert Foks (31’, 40’, 56’),
Damian Woźniak (10’), Kacper Kołoczek (22’), Mateusz Dutka (30’)
Skład drużyny trampkarzy starszych LKS Pasjonat Dankowice
Michał Rąba – Mateusz Dutka, Daniel Mańdok, Miłosz Kuczmierczyk, Tomasz Stanisławski (31’
Kacper Prochowski) – Wojciech Tkacz, Damian Woźniak, Szymon Górka (50’ Dawid Gandor),
Kacper Kołoczek (40’ Marcin Klimeczek) – Norbert Foks, Nataniel Kasperczyk
Drużyna juniorów starszych zanotowała już drugi w tym sezonie remis 0:0. Oba zespoły miały
problem ze stwarzaniem sytuacji bramkowych, chociaż to gospodarze częściej i groźniej atakowali.
Już na początku spotkania drużyna z Łękawicy mogła wyjść na prowadzenie, lecz zawodnik
gospodarzy uderzył minimalnie obok słupka, będąc sam na sam z naszym bramkarzem. W dalszej
części meczu gra toczyła się głównie w środku pola z optyczną przewagą naszych przeciwników, z
której jednak nic nie wynikało. Na początku drugiej połowy zawodnik Orłą po raz kolejny znalazł się
w sytuacji 1x1 z Pawłem Sikorą, ale nasz bramkarz znakomicie interweniował. Najbliżej zdobycia
gola nasza drużyna była w 55 minucie meczu, kiedy to po dobrze wyprowadzonym kontrataku w
sytuacji strzeleckiej znalazł się Mateusz Figura, lecz niestety uderzył obok bramki. Uważam, że wynik
remisowy był sprawiedliwym rozstrzygnięciem w tym meczu. O ile zagraliśmy dość pewnie w
defensywie, o tyle brakowało nam pomysłu na kreowanie gry. Z pewnością wpływ na to miała
kontuzja naszego rozgrywającego, Szymka Szymczyk, który na skutek faulu przeciwnika musiał
opuścić boisko po pierwszej połowie spotkania.
Orzeł Łękawica – LKS Pasjonat Dankowice 0:0
Skład drużyny juniorów LKS Pasjonat Dankowice
Paweł Sikora – Wojciech Małysz, Mateusz Korczyk, Szymon Tomala, Andrzej Nycz – Adrian
Fajferek (60’ Amadeusz Pieczka), Mateusz Bąkiewicz, Szymon Szymczyk (41’ Mateusz Faruga),
Mateusz Figura – Daniel Korczyk, Błażej Cięciel
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