W 15 kolejce rozgrywek Ligi Okręgowej A młodzików i juniorów zmierzyliśmy się na
wyjeździe z UMKS Trójka Czechowice – Dziedzice. Mecz trampkarzy starszych rozpoczął
się dla nas bardzo niekorzystnie, ponieważ już w 2 minucie drużyna gospodarzy objęła
prowadzenie, po tym jak napastnik zespołu z Czechowic pokonał w pojedynku sam na sam
Michała Rąbę. Mimo szybko straconej bramki nasi zawodnicy nie poddali się i z biegiem
czasu zaczęli przejmować inicjatywę na boisku. Efektem tego była sytuacja z 14 minuty,
kiedy to po dośrodkowaniu Damiana Woźniaka z prawej strony, gola uderzeniem głową
zdobył Kuba Jagosz. Do końca pierwszej połowy wynik nie uległ już zmianie, głównie dzięki
bramkarzowi drużyny gospodarzy, który obronił groźne strzały Kacpra Kołoczka i Mateusza
Dutki. Na początku drugiej części gry powinniśmy wyjść na prowadzenie, jednak znów
kunsztem popisał się golkiper naszych rywali, który po uderzeniu Wojtka Tkacza z rzutu
wolnego, końcami palców sparował piłkę na poprzeczkę. Pomimo ciągłych ataków z naszej
strony nie potrafiliśmy przechylić losów meczu na swoją stronę. Szansę na decydującą
bramkę miał w końcówce spotkania Marcin Klimeczek, niestety przegrał pojedynek „oko w
oko” z bramkarzem zespołu gospodarzy. Po zakończeniu meczu mogliśmy odczuwać lekki
niedosyt, ponieważ z przebiegu gry byliśmy lepszą drużyną. Dłużej utrzymywaliśmy się przy
piłce, rozegraliśmy kilka składnych akcji z dużą ilością podań, które przy odrobinie szczęścia
mogły zakończyć się golem.
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Bramka dla drużyny Pasjonata: Kuba Jagosz (14’)
Skład drużyny trampkarzy LKS Pasjonat Dankowice
Michał Rąba – Miłosz Kuczmierczyk, Daniel Mańdok, Jakub Libera (31’ Marcin Klimeczek),
Szymon Górka – Kacper Kołoczek (55’ Michał Bocheński), Jakub Jagosz, Damian Woźniak,
Mateusz Dutka – Norbert Foks, Wojciech Tkacz
Spotkanie juniorów starszych naszego klubu z zespołem z Czechowic – Dziedzic
miało bardzo wyrównany charakter. Początkowe minuty meczu były dość nerwowe, obu
drużynom brakowało dokładności w konstruowaniu akcji ofensywnych. W 20 minucie
mieliśmy znakomitą sytuację do zdobycia gola, kiedy to po dobrze rozegranym kontrataku na
czystą pozycję wychodził Bartek Gołąb. W ostatniej chwili został on jednak popchnięty w
polu karnym przez zawodnika zespołu gospodarzy. Mimo to sędzia nie podyktował rzutu
karnego. W dalszej części pierwszej połowy gra toczyła się głównie w środku pola, żadna z
drużyn nie stworzyła sobie klarownych sytuacji strzeleckich. Druga odsłona meczu
rozpoczęła się dla nas w sposób wymarzony. Po dośrodkowaniu Daniela Korczyka z lewej
strony piłkę do własnej bramki wślizgiem skierował obrońca zespołu Trójki Czechowice –
Dziedzice. Po zdobyciu gola zaczęliśmy grać o wiele spokojniej, dłużej utrzymywaliśmy się
przy piłce, czego efektem były kolejne okazje bramkowe. Najlepszą z nich miał Błażej
Cięciel, który znajdując się w sytuacji sam na sam z bramkarzem gospodarzy, uderzył niestety
zbyt lekko, aby go zaskoczyć. W ostatnim kwadransie spotkania ekipa Trójki Czechowice
ruszyła do odrabiania strat. Jednak pomimo tego, że piłkarze gospodarzy zepchnęli nas do
defensywy, ich ataki nie przyniosły zmiany rezultatu. Spotkanie zakończyło się więc
jednobramkowym zwycięstwem Pasjonata, co z przebiegu gry uważam za wynik
sprawiedliwy, ponieważ stworzyliśmy sobie więcej sytuacji pod bramką rywali. Wygrana
jednak nie przyszła nam łatwo, całej drużynie należą się duże podziękowania za wysiłek
włożony w ten mecz. W następnej kolejce zmierzymy się na własnym stadionie z zespołem
Orła Łękawica.
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Bramka dla drużyny Pasjonata: gol samobójczy (44’)

Skład drużyny juniorów LKS Pasjonat Dankowice
Paweł Sikora – Wojciech Małysz, Mateusz Korczyk, Szymon Tomala, Andrzej Nycz – Daniel
Korczyk (65’ Mateusz Faruga), Adrian Fajferek, Bartłomiej Gołąb, Amadeusz Pieczka –
Mateusz Markiel, Błażej Cięciel
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