Niestety miniona sobota nie okazała się szczęśliwym dniem dla naszych drużyn
młodzieżowych. Trampkarze starsi Pasjonata w pojedynku na własnym stadionie z zespołem
Drzewiarza Jasienica doznali wysokiej porażki w stosunku 0:6. Już w 3 minucie spotkania
ekipa gości objęła prowadzenie, gdy po dośrodkowaniu z prawej strony boiska napastnik
naszych rywali przejął piłkę i strzałem w krótki róg pokonał Michała Rąbę. Kolejne minuty
meczu były wyrównane, nasi zawodnicy mogli doprowadzić do remisu, ale po uderzeniu
głową Norberta Foksa piłka przeleciała minimalnie obok słupka bramki Drzewiarza. Ta
niewykorzystana szansa zemściła się w 13 minucie, kiedy to nieporozumienie między naszym
obrońcą i bramkarzem wykorzystał piłkarz drużyny gości, zdobywając drugiego gola. Pięć
minut później w pozornie niegroźnej sytuacji tracimy kolejną bramkę. Zawodnik zespołu z
Jasienicy zdecydował się na strzał z około 20 metrów, który okazał się skuteczny. Jeszcze
przed końcem pierwszej połowy ekipa Pasjonata mogła pokusić się o gola, lecz po uderzeniu
Wojtka Tkacza znajdującego się sam na sam z bramkarzem rywali, piłka trafiła w słupek.
Druga część meczu przebiegała już wyraźnie pod dyktando ekipy gości, która została
udokumentowana w postaci trzech kolejnych trafień. Najpierw w 44 minucie gry Michał Rąba
przegrał pojedynek jeden na jeden z piłkarzem Drzewiarza Jasienica. Chwilę później nasi
przeciwnicy zdobywają kolejną bramkę, tym razem po akcji oskrzydlającej i strzale głową z
bliskiej odległości. Wynik spotkania został ustalony w 55 minucie, gdy po prostopadłym
podaniu z głębi pola, piłkarz gości płaskim uderzeniem umieścił piłkę w siatce. Nasi rywale
byli w tym meczu zespołem lepszym, chociaż z przebiegu gry na pewno nie zasłużyliśmy na
tak wysoką porażkę. Decydującą rolę w tym spotkaniu odegrała przewaga fizyczna i
szybkościowa ekipy Drzewiarza, która dzięki dobremu pressingowi i agresywnej grze w
odbiorze w środku pola, przejęła kontrolę nad wydarzeniami na boisku.
LKS Pasjonat Dankowice – Drzewiarz Jasienica 0:6
Skład drużyny trampkarzy LKS Pasjonat Dankowice
Michał Rąba – Miłosz Kuczmierczyk (50’ Michał Bocheński), Daniel Mańdok, Adrian
Pieczka (45’ Jakub Libera), Szymon Górka – Mateusz Dutka, Jakub Jagosz, Damian
Woźniak, Kacper Kołoczek – Wojciech Tkacz (31’ Marcin Klimeczek), Norbert Foks
W pierwszej połowie meczu juniorów starszych Pasjonata z zespołem Drzewiarza
Jasienica brakowało sytuacji bramkowych z obu stron. Gra toczyła się głównie w środku pola,
żadna z drużyn nie uzyskała wyraźnej przewagi w posiadaniu piłki. Trzeba przyznać, że
próbowaliśmy rozgrywać akcje za pomocą krótkich podań, jednak ciągle brakowało nam
dokładnego ostatniego zagrania otwierającego drogę do bramki. Sami również nie
pozwalaliśmy przeciwnikom na stworzenie groźnych sytuacji strzeleckich, stąd też nic
dziwnego, że ta część gry zakończyła się rezultatem bezbramkowym. Już początkowe
fragmenty drugiej połowy były zapowiedzią bardziej emocjonującego widowiska. Po
dośrodkowaniu Bartka Gołębia z rzutu rożnego bliski zdobycia bramki głową był Mateusz
Korczyk, ale minimalnie minął się z piłką. W 52 minucie Mateusz Markiel został sfaulowany
w polu karnym, a pewnym egzekutorem jedenastki okazał się Bartek Gołąb. Niestety 7 minut
później po centrze z rzutu wolnego i strzale głową piłkarza gości, nasz zawodnik wybił piłkę
ręką z linii bramkowej. Efekt?- czerwona kartka i rzut karny pewnie wykorzystany przez
zawodnika Drzewiarza. To wydarzenie podcięło skrzydła naszym piłkarzom, atmosfera na
boisku stawała się coraz bardziej nerwowa. Dziesięć minut przed końcem arbiter podyktował
wątpliwy rzut karny dla drużyny z Jasienicy za zagranie piłki ręką Wojtka Małysza,
próbującego zablokować ciałem uderzenie rywala na naszą bramkę. I tym razem strzelec

wygrał pojedynek z Pawłem Sikorą, ustalając tym samym wynik spotkania na 2:1 dla zespołu
gości.
LKS Pasjonat Dankowice – Drzewiarz Jasienica 1:2
Bramka dla drużyny Pasjonata: Bartłomiej Gołąb (52’)
Skład drużyny juniorów LKS Pasjonat Dankowice
Paweł Sikora – Amadeusz Pieczka, Wojciech Małysz, Andrzej Nycz – Błażej Cięciel,
Szymon Szymczyk, Mateusz Korczyk, Bartłomiej Gołąb (72’ Mateusz Faruga), Adrian
Fajferek – Daniel Korczyk (55’ Mateusz Figura), Mateusz Markiel
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