W sobotę 3 maja drużyna juniorów starszych Pasjonata udała się do Bielska – Białej,
gdzie na sztucznej murawie zmierzyła się z zespołem Podbeskidzia. Niestety to spotkanie od
samego początku nie ułożyło się po naszej myśli. Od pierwszego gwizdka sędziego piłkarze
gospodarzy narzucili nam swoje warunki gry, raz za razem przeprowadzając groźne ataki na
naszą bramkę. Co prawda w kilku sytuacjach przed utratą gola uratował nas jeszcze Paweł
Sikora, ale w 18 minucie zawodnicy z Bielska – Białej dopięli swego. Po otrzymaniu
prostopadłego podania z głębi pola, piłkarz Podbeskidzia wyprzedził obrońcę Pasjonata i
płaskim strzałem w długi róg pokonał naszego bramkarza. Dwie minuty później jedna z
nielicznych akcji naszej drużyny mogła zakończyć się sukcesem, jednak po uderzeniu z
dystansu Wojtka Małysza piłka trafiła w poprzeczkę. W 25 minucie ekipa gospodarzy
podwyższyła prowadzenie. Zawodnik zespołu Podbeskidzia, znajdując się w polu karnym
tyłem do naszej bramki, wycofał futbolówkę na 15 metr do nadbiegającego kolegi, który nie
miał problemów z umieszczeniem jej w siatce. Do końca pierwszej połowy gole już nie padły,
dominacja naszych rywali ciągle nie podlegała dyskusji. W drugiej części meczu obraz gry
nie uległ zmianie. Już w 44 minucie kopia akcji z pierwszej połowy dała zespołowi
gospodarzy trzecią bramkę. Napastnik ekipy Podbeskidzia okazał się lepszy w pojedynku sam
na sam z Pawłem Sikorą. Kolejne minuty przebiegały pod dyktando naszych przeciwników i
tylko ich nieskuteczności oraz dobrym interwencjom naszego bramkarza możemy
zawdzięczać, że nie straciliśmy w tym meczu więcej bramek. Jedynym pozytywnym
akcentem drugiej połowy była sytuacja, w której po uderzeniu Błażeja Cięciela z narożnika
pola karnego piłka trafiła w słupek. Generalnie nasi zawodnicy nie mieli w tym spotkaniu
zbyt wiele do powiedzenia. Porażka 0:3 to i tak dość niski wymiar kary, biorąc pod uwagę
boiskowe wydarzenia. Zabrakło nam szczególnie agresji w odbiorze piłki, piłkarze
gospodarzy całkowicie zdominowali środek pola i wykorzystując niezdecydowanie z naszej
strony, bez problemów konstruowali kolejne akcje ofensywne. Okazję do poprawienia sobie
nastrojów będziemy mieli w najbliższą sobotę, gdy na własnym stadionie podejmiemy ekipę
Drzewiarza Jasienica.
TS Podbeskidzie Bielsko – Biała - LKS Pasjonat Dankowice 3:0

Skład drużyny juniorów LKS Pasjonat Dankowice
Paweł Sikora –Daniel Korczyk (35’ Mateusz Faruga), Wojciech Małysz, Szymon Szymczyk,
Andrzej Nycz – Błażej Cięciel, Mateusz Korczyk, Adrian Fajferek, Bartłomiej Gołąb,
Amadeusz Pieczka (60’ Mateusz Faruga) – Szymon Tomala (55’ Mateusz Bąkiewicz)

Krzysztof Hoder

