W 2 kolejce rozgrywek ligi Okręgowej A trampkarzy i juniorów zmierzyliśmy się na
własnym stadionie z UMKS „Trójka” Czechowice- Dziedzice. Niestety trampkarze starsi
ulegli swoim przeciwnikom 0: 3. Pierwszą bramkę straciliśmy w 5 minucie spotkania po
zagraniu z lewej strony boiska i uderzeniu między nogami naszego obrońcy w długi róg
bramkarza. Drużyna z Czechowic podwyższyła prowadzenie w 12 minucie. Po uderzeniu
zawodnika gości piłka odbiła się od poprzeczki i wpadła do naszej bramki. Wynik meczu
został ustalony w 33 minucie meczu, kiedy to piłkarz UMKS „Trójka” popisał się ładnym
uderzeniem z rzutu wolnego. Uczciwie trzeba przyznać, że drużyna gości była o wiele
lepszym zespołem od naszych trampkarzy. Rywale przewyższali nas pod względem
technicznym, umiejętnie rozgrywali piłkę, wykorzystując dużo swobody pozostawionej przez
naszą drużynę w środku boiska. W naszej grze brakowało dzisiaj dokładności i agresji w
odbiorze piłki przeciwnikowi, który dzięki temu w pełni kontrolował wydarzenia na boisku.
LKS Pasjonat Dankowice – UMKS ‘Trójka” Czechowice – Dziedzice 0 : 3
Skład drużyny trampkarzy LKS Pasjonat Dankowice
Norbert Foks – Mateusz Dutka, Daniel Mańdok ( 57 ‘ Jakub Rogacz), Miłosz Kuczmierczyk,
Kacper Prochowski ( 31’ Jakub Libera) – Wojciech Tkacz ( 45’ Szymon Górka), Damian
Woźniak, Tomasz Stanisławski ( 31’ Dawid Jarosz), Kacper Kołoczek ( 50’ Dawid Gandor) –
Nataniel Kasperczyk, Marcin Klimeczek ( 31’ Michał Rąba)
Juniorzy starsi naszego klubu po dobrym spotkaniu pokonali zespół UMKS „Trójka”
Czechowice – Dziedzice 3:1. Prowadzenie objęliśmy w 19 minucie meczu. Po wrzucie z autu
piłkę przejął Adrian Fajferek i uderzeniem w górny róg bramki pokonał bramkarza gości. W
75 minucie na 2:0 podwyższył Mateusz Bąkiewicz, wykorzystując bardzo dobre
dośrodkowanie z rzutu rożnego Szymona Szymczyka. Dwie minuty później było już 3:0.
Piłkę w środku boiska przejął Mateusz Korczyk i po kilkudziesięciometrowym rajdzie
wyszedł sam na sam z bramkarzem i zdobył gola. Jedyną bramkę drużyna gości strzeliła z
rzutu wolnego w 79 minucie meczu. Spotkanie miało dość wyrównany przebieg, choć z
pewnością stworzyliśmy sobie więcej klarownych sytuacji bramkowych. Naszym atutem były
przede wszystkim stałe fragmenty gry, po których często stwarzaliśmy zagrożenie pod
bramką przeciwnika. Zagraliśmy również mądrze w obronie, nie pozwalając zespołowi gości
na oddawanie groźnych strzałów, z wyjątkiem sytuacji w której nasz bramkarz wygrał
pojedynek sam na sam z napastnikiem UMKS „Trójka”. Podsumowując, z przebiegu meczu
byliśmy lepszą drużyną i zasłużenie wygraliśmy.
LKS Pasjonat Dankowice – UMKS „Trójka” Czechowice – Dziedzice 3:1 ( 1:0 )
Bramki dla drużyny Pasjonata: Adrian Fajferek ( 19’), Mateusz Bąkiewicz ( 75’), Mateusz
Korczyk ( 77’)
Skład drużyny juniorów LKS Pasjonat Dankowice
Paweł Sikora – Wojciech Małysz, Mateusz Korczyk, Szymon Tomala, Andrzej Nycz –
Adrian Fajferek, Mateusz Bąkiewicz, Daniel Korczyk, Szymon Szymczyk, Mateusz Figura –
Mateusz Markiel ( 60’ Mateusz Faruga)

