Po długiej zimowej przerwie nasze drużyny młodzieżowe wróciły do ligowych
zmagań. W pierwszym spotkaniu rundy wiosennej trampkarze starsi Pasjonata Dankowice
podejmowali na własnym stadionie drużynę Zapory Porąbka. Pierwsze minuty meczu były
nerwowe w naszym wykonaniu, brakowało dokładności i płynności w rozegraniu akcji.
Przełom nastąpił w 16 minucie gry. Nataniel Kasperczyk dynamicznie wbiegł z piłką w pole
karne przeciwników, gdzie został sfaulowany przez zawodnika zespołu gości. Rzut karny na
bramkę zamienił płaskim strzałem Damian Woźniak. Dwie minuty później wynik meczu
podwyższył bardzo ładnym uderzeniem z rzutu wolnego z około 20 metrów Wojtek Tkacz. W
25 minucie spotkania trzeciego gola dla naszej drużyny zdobył Kuba Jagosz, popisując się
pięknym strzałem z dystansu. W samej końcówce pierwszej połowy po dośrodkowaniu
Wojtka Tkacza z lewej strony boiska, piłkę ręką w polu karnym zatrzymał piłkarz Zapory.
Pewnym egzekutorem „jedenastki” okazał się tym razem Kuba Jagosz. W drugiej części
meczu na placu gry w naszym zespole pojawiło się czterech zawodników z rocznika 2001 i
2002. Mimo to ciągle posiadaliśmy optyczną przewagę i stworzyliśmy sobie kilka sytuacji
bramkowych, których niestety nie udało się wykorzystać. Najlepsze okazje do podwyższenia
rezultatu mieli Nataniel Kasperczyk, który z ostrego kąta uderzył w boczną siatkę bramki
rywali, Norbert Foks, który z narożnika pola karnego strzelił minimalnie nad poprzeczką i
Marcin Klimeczek, który z bliskiej odległości nie zdołał pokonać bramkarza gości. W 52
minucie meczu drużyna Zapory zdobyła swojego jedynego gola w tym spotkaniu. Piłkarz
zespołu gości wykorzystał sytuację sam na sam z Michałem Rąbą. Mecz zakończył się więc
zwycięstwem naszych trampkarzy w stosunku 4:1. Dobry początek rundy napawa delikatnym
optymizmem przed dalszą częścią sezonu, chociaż ciągle musimy pracować nad wzajemną
współpracą na boisku i rozegraniem piłki.

LKS Pasjonat Dankowice – Zapora Porąbka 4:1
Bramki dla drużyny Pasjonata: Damian Woźniak (16’), Wojciech Tkacz (18’), Jakub Jagosz
(25’, 30’)
Skład drużyny trampkarzy LKS Pasjonat Dankowice
Michał Rąba – Mateusz Dutka, Miłosz Kuczmierczyk, Adrian Pieczka (31’ Jakub Libera),
Szymon Górka – Kacper Kołoczek (31’ Marcin Klimeczek), Jakub Jagosz, Damian Woźniak,
Nataniel Kasperczyk (46’Jakub Boroń) – Norbert Foks, Wojciech Tkacz (48’ Michał
Bocheński)
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