Za nami pierwsza kolejka Rozgrywek Ligi Okręgowej A trampkarzy i juniorów. Nasze
drużyny zmierzyły się na wyjeździe z Zaporą Porąbka. Trampkarze starsi pokonali swoich
przeciwników 3:0 (1:0) po dwóch bramkach Marcina Klimeczka oraz trafieniu Kuby Jagosza.
Pierwszą bramkę zdobyliśmy w 8 minucie meczu, kiedy to po dośrodkowaniu z prawej strony
Kacpra Prochowskiego bardzo ładnym uderzeniem głową popisał się Marcin Klimeczek.
Drugi gol padł w 37 minucie spotkania. Wojtek Tkacz wycofał piłkę przed pole karne do
Kuby Jagosza, który mierzonym uderzeniem w lewy róg bramki podwyższył wynik. Trzecią
bramkę nasz zespół zdobył w 44 minucie, gdy po prostopadłym zagraniu Damiana Woźniaka
sytuację sam na sam z bramkarzem wykorzystał Marcin Klimeczek. Nasza drużyna przez całe
spotkanie kontrolowała przebieg wydarzeń na boisku, przeciwnik ani razu poważnie nie
zagroził naszej bramce. Oprócz zdobytych goli stworzyliśmy sobie jeszcze kilka dobrych
sytuacji strzeleckich lecz niestety nie udało się ich wykorzystać.
Zapora Porąbka- LKS Pasjonat Dankowice 0:3( 0:1)
Bramki: Marcin Klimeczek ( 8’, 44’), Jakub Jagosz ( 37’)
Skład drużyny trampkarzy starszych LKS Pasjonat Dankowice
Norbert Foks – Mateusz Dutka, Daniel Mańdok, Szymon Górka ( 55’ Michał Rąba), Kacper
Prochowski – Wojciech Tkacz (50’ Jakub Rogacz), Damian Woźniak, Jakub Jagosz, Kacper
Kołoczek – Marcin Klimeczek, Nataniel Kasperczyk
Spotkanie drużyny juniorów starszych naszego klubu z zespołem z Porąbki można
określić jako typowy mecz walki. Gra toczyła się głównie w środku pola, sytuacji
bramkowych z obu stron było jak na lekarstwo, choć trzeba przyznać, że przewagę optyczną
posiadali gospodarze. Kilka razy naszą drużynę przed utratą gola ratował bramkarz Paweł
Sikora. Z naszej strony najbliżej zdobycia gola byli Mateusz Bąkiewicz, który uderzył nad
bramką z okolicy 20 metrów oraz Szymon Tomala, który nieczysto trafił w piłkę w
zamieszaniu podbramkowym w doliczonym czasie gry. Z przebiegu spotkania remis 0:0 musi
cieszyć, szczególnie biorąc pod uwagę, że w naszym zespole grało tylko 5 zawodników z
najstarszego rocznika – 1995.
Zapora Porąbka – LKS Pasjonat Dankowice 0:0
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 –
Błażej Cięciel
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