W 4 kolejce rozgrywek Ligi Okręgowej A trampkarzy i juniorów zmierzyliśmy się na własnym
stadionie z zespołem BTS „Rekord” Bielsko – Biała. Trampkarze starsi po wyrównanym meczu
zremisowali 0:0. Obie drużyny miały duży problem z konstruowaniem akcji ofensywnych, przez
większą część spotkania gra toczyła się w środku pola. W 15 minucie bramkarz zespołu gości
otrzymał dziesięciominutową karę za zagranie piłki ręką poza polem karnym. Niestety mimo przewagi
liczebnej nie potrafiliśmy poważnie zagrozić bramce rywali. W drugiej połowie obraz gry nie uległ
zmianie. Z naszej strony jedyny strzał w światło bramki przeciwników oddał z rzutu wolnego Nataniel
Kasperczyk, jednak uderzył on zdecydowanie zbyt lekko, żeby zaskoczyć bramkarza Rekordu. W
końcówce meczu bliscy zwycięstwa byli zawodnicy gości, ale dwukrotnie pojedynek „sam na sam” z
piłkarzami Rekordu wygrał nasz bramkarz Norbert Foks. Remis osiągnięty z liderem tabeli na pewno
cieszy, chociaż brakowało nam dzisiaj atutów w ofensywie.
LKS Pasjonat Dankowice – BTS Rekord Bielsko – Biała 0:0
Skład drużyny trampkarzy starszych LKS Pasjonat Dankowice
Norbert Foks – Mateusz Dutka, Daniel Mańdok, Miłosz Kuczmierczyk, Szymon Górka – Tomasz
Stanisławski, Jakub Jagosz, Damian Woźniak, Kacper Prochowski (31’ Nataniel Kasperczyk),–
Szymon Nowak (50’ Dawid Gandor), Wojciech Tkacz (38’ Kacper Kołoczek)
Drużyna juniorów po znakomitym spotkaniu pokonała zespół Rekordu 3:0 Już od początku
meczu staraliśmy się narzucić przeciwnikowi swój styl gry, stwarzając zagrożenie głównie po stałych
fragmentach. W 20 minucie meczu po dośrodkowaniu z rzutu rożnego Szymona Szymczyka i
uderzeniu głową naszego zawodnika, dobrą interwencją popisał się bramkarz gości. 5 minut później
bramkarz Rekordu ponownie uratował swój zespół przed stratą gola, broniąc uderzenie z rzutu
wolnego Szymona Tomali. Nasza drużyna dopięła swego w 35 minucie. Po dośrodkowaniu z rzutu
rożnego Szymka Szymczyka bramkę w zamieszaniu podbramkowym zdobył Mateusz Korczyk. W
drugiej połowie nadal kontrolowaliśmy przebieg spotkania. W 47 minucie meczu Mateusz Markiel
zagrał prostopadłą piłkę do Błażeja Cięciela, który wykorzystał sytuację sam na sam z bramkarzem
gości. Nasza drużyna przypieczętowała zwycięstwo w 60 minucie spotkania, kiedy to z rzutu wolnego
świetnie na długi słupek dośrodkował Błażej Cięciel, a akcję strzałem głową wykończył Wojciech
Małysz. W drugiej części meczu zespół Rekordu stworzył sobie dwie dobre sytuacje strzeleckie,
jednak za każdym razem ratowała nas poprzeczka. Zwycięstwo w dzisiejszym spotkaniu jest naszym
bardzo dużym sukcesem, szczególnie biorąc pod uwagę, że nasi przeciwnicy nie stracili do tej pory
żadnej bramki, zdobywając ich przy tym 20. Myślę, że do wygranej przyczyniła się przede wszystkim
mądra, zespołowa gra w obronie i w ataku oraz ogromna wola walki prezentowana przez nasz zespół
na boisku. Osiągnięty wynik jak i styl gry napawają optymizmem przed kolejnymi spotkaniami
ligowymi.
LKS Pasjonat Dankowice – BTS Rekord Bielsko- Biała 3:0
Bramki dla drużyny Pasjonata: Mateusz Korczyk (35’), Błażej Cięciel (47’), Wojciech Małysz (60’)
Skład drużyny juniorów LKS Pasjonat Dankowice
Paweł Sikora – Wojciech Małysz, Mateusz Korczyk, Szymon Tomala, Andrzej Nycz – Mateusz
Bąkiewicz (77’ Daniel Korczyk), Adrian Fajferek, Szymon Szymczyk (70’ Amadeusz Pieczka),
Mateusz Figura –Mateusz Markiel (78’ Mateusz Faruga), Błażej Cięciel
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