We wtorek 10 czerwca podejmowaliśmy na własnym stadionie drużynę Zapory
Wapienica. Na początku spotkania trampkarzy starszych groźnie zaatakowała ekipa gości. Po
strzale z dystansu jednego z jej zawodników piłka trafiła w poprzeczkę naszej bramki. Zespół
Pasjonata szybko odpowiedział składną akcją, po której w dobrej sytuacji znalazł się Kuba
Jagosz, jego strzał był jednak zbyt lekki, aby pokonać bramkarza rywali. W 11 minucie gry
drużyna z Wapienicy objęła prowadzenie. Zawodnik ekipy gości wyłożył piłkę przed pole
karne do swojego kolegi, który mierzonym uderzeniem umieścił ją w naszej bramce. Pięć
minut później po dobrym dośrodkowaniu Dawida Jarosza z prawej strony boiska Norbert
Foks skierował piłkę dostatki, doprowadzając do wyrównania w meczu. Do końca pierwszej
połowy wynik nie uległ już zmianie, pomimo wysokiego tempa gry z obu stron. W 32
minucie spotkania piłkarz zespołu z Wapienicy zablokował ręką uderzenie z dystansu
Damiana Woźniaka, znajdując się w obrębie „szesnastki”. W efekcie otrzymaliśmy rzut
karny, którego na gola zamienił Damian Woźniak. Na szczęście nasza drużyna nie zadowoliła
się prowadzeniem i dążyła do zdobycia kolejnych bramek. W 45 minucie po krótko
rozegranym rzucie rożnym i dośrodkowaniu Michała Bocheńskiego, doskonałej sytuacji nie
wykorzystał Daniel Mańdok. Chwilę później pojedynek 1x1z bramkarzem zespołu gości
przegrał Kuba Jagosz. W końcówce spotkania znakomitą interwencją po strzale z ostrego kąta
zawodnika zespołu gości popisał się Michał Rąba, ratując naszą drużynę przed stratą 2
punktów. Zwycięstwo 2:1 z silniejszym fizycznie przeciwnikiem z pewnością trzeba uznać za
duży sukces naszej ekipy. Wszystkim chłopakom należą się słowa uznania za wielką wolę
walki i zaangażowanie włożone w ten mecz. Wierzę, że przełoży się ono również na
pojedynek z liderem rozgrywek – Beskidem Skoczów, który odbędzie się w najbliższą sobotę
i będzie dla nas ostatnią okazją do zaprezentowania się na własnym stadionie w tej rundzie.
LKS Pasjonat Dankowice – Zapora Wapienica 2:1
Bramki dla drużyny Pasjonata: Norbert Foks (16’ ), Damian Woźniak (32’ )
Skład drużyny trampkarzy LKS Pasjonat Dankowice
Michał Rąba – Miłosz Kuczmierczyk, Daniel Mańdok, Jakub Libera (31’ Adrian Pieczka),
Wojciech Tkacz – Marcin Klimeczek, Jakub Jagosz, Damian Woźniak, Kacper Kołoczek –
Dawid Jarosz (40’ Michał Bocheński), Norbert Foks
Pomimo, że Zapora Wapienica zajmuje ostatnie miejsce w ligowej tabeli, mecz
juniorów starszych nie należał do najłatwiejszych dla Pasjonata. Już w początkowych
minutach potkania szansę na zdobycie gola dla naszej drużyny miał Szymek Tomala, jednak
jego uderzenie końcami palców wybronił bramkarz gości. Znakomitej sytuacji nie
wykorzystał również Błażej Cięciel, przegrywając pojedynek sam na sam z golkiperem
Zapory. W dalszej części meczu oddaliśmy niestety inicjatywę rywalom, którzy dłużej
utrzymywali się przy piłce. Na szczęście ich akcje kończyły się zwykle na linii naszego pola
karnego. W ostatniej minucie pierwszej połowy po dobrze wyprowadzonym kontrataku przez
nasz zespół, w sytuacji „jeden na jeden” z bramkarzem znalazł się Mateusz Markiel, jego
uderzenie wylądowało jednak na słupku bramki gości. W drugiej odsłonie spotkania nasze
próby przyniosły w końcu skutek. W 45 minucie po wznowieniu gry przez naszego
bramkarza piłkę głową przedłużył Mateusz Korczyk, a bramkę dokładnym lobem zdobył
Błażej Cięciel. Dziesięć minut później ten sam zawodnik podwyższył prowadzenie naszej
drużyny, wykorzystując sprytne rozegranie rzutu wolnego przez Bartka Gołębia. Po tym golu
staraliśmy się kontrolować wydarzenia na boisku, prowadząc grę z daleka od własnej strefy
obronnej. Pomimo optycznej przewagi nie udało się nam stworzyć więcej klarownych okazji
strzeleckich, najważniejsze jednak, że zdobyliśmy cenne 3 punkty.

LKS Pasjonat Dankowice – Zapora Wapienica 2:0
Bramki dla drużyny Pasjonata: Błażej Cięciel (45’ ), (55’ )
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