W 11 kolejce Ligi Okręgowej A trampkarzy i juniorów rozegraliśmy wyjazdowe
spotkanie z drużyną Zapory Wapienica. Niestety mecz trampkarzy starszych od początku
ułożył się dla nas bardzo niepomyślnie, choć już w 1 minucie mogliśmy objąć prowadzenie.
Strzał Norberta Foksa z ostrego kąta dobrze obronił jednak bramkarz gospodarzy. W 5
minucie gry piłkarze z Wapienicy po raz pierwszy przedostali się w pobliże naszego pola
karnego i od razu zdobyli bramkę. Napastnik zespołu rywali wywalczył sobie dobrą pozycję
w polu karnym i uderzył w długi róg nie do obrony dla Michała Rąby. Trzeba przyznać, że
przy okazji faulował on Mateusza Dutkę, czego nie zauważył sędzia. W 12 minucie
straciliśmy drugiego gola. Po otrzymaniu długiego podania zawodnik Zapory Wapienica
znalazł się w sytuacji 1x1 z naszym bramkarzem, minął go i skierował piłkę do siatki. Pięć
minut później w bliźniaczy sposób pada kolejna bramka dla gospodarzy. Tym razem
uciekającego napastnika Zapory Wapienica próbował jeszcze zastopować Kuba Jagosz lecz
nie zdołał on zapobiec utracie gola. W 26 minucie nasza drużyna choć w części rewanżuje się
przeciwnikom. Uderzenie Norberta Foksa zdołał obronić bramkarz gospodarzy, ale przy
dobitce Marcina Klimeczka był już bezradny. Jeszcze przed końcem pierwszej połowy
mogliśmy zdobyć drugą bramkę, niestety Norbert Foks , znajdując się w sytuacji sam na sam
zbyt długo zwlekał z oddaniem strzału. W drugiej części spotkania obie drużyny miały duży
problem ze stwarzaniem klarownych okazji bramkowych. W 41 minucie nasi przeciwnicy
zdobywają czwartego gola bezpośrednio z rzutu rożnego. Po tej bramce losy meczu były już
przesądzone, w dalszej części gry nie działo się już nic szczególnie interesującego, nie licząc
momentu, w którym Norbert Foks znalazł się w sytuacji sam na sam z bramkarzem, jednak
arbiter dopatrzył się spalonego. Podsumowując, był to bardzo słaby mecz w naszym
wykonaniu. O ile w pierwszej połowie staraliśmy się jeszcze grać piłką, w efekcie tworząc
sobie kilka sytuacji bramkowych, to w drugiej w naszej grze było bardzo dużo chaosu
niedokładności. Martwi również sposób, w jaki tracimy gole, które nie padały po składnych
akcjach przeciwnika, ale po naszych indywidualnych błędach i braku ścisłego krycia w
obronie. Na pewno jesteśmy w stanie poprawić te elementy, tylko musimy przez cały mecz
zachowywać się jak zespół, który ma wspólny cel i chce pomóc sobie nawzajem.
Zapora Wapienica – LKS Pasjonat Dankowice 4:1
Bramka dla drużyny Pasjonata: Marcin Klimeczek (26’)

Skład drużyny trampkarzy LKS Pasjonat Dankowice
Michał Rąba – Mateusz Dutka, Jakub Jagosz, Adrian Pieczka, Szymon Górka – Damian
Woźniak, Daniel Mańdok, Miłosz Kuczmierczyk, Kacper Kołoczek – Norbert Foks, Marcin
Klimeczek (45’ Jakub Libera)

Juniorzy starsi naszego klubu po ciężkim spotkaniu pokonali zespół Zapory Wapienica
1:0. Nasi zawodnicy dobrze weszli w mecz, szybko przejęli kontrolę nad wydarzeniami na
boisku. W 12 minucie gry zdobywamy prowadzenie. Po prostopadłym podaniu Mateusza
Markiela piłkę przejął Błażej Cięciel, zwiódł obrońcę i płaskim uderzeniem pokonał
bramkarza gospodarzy. Dalsza część pierwszej połowy upłynęła pod znakiem lekkiej
przewagi naszej ekipy. Najlepszą okazję do podwyższenia wyniku meczu miał Mateusz
Kluka, który w ostatniej chwili został uprzedzony przez golkipera Zapory. Druga część gry
miała już zupełnie odmienny charakter. Nasi zawodnicy dali się zepchnąć do głębokiej
defensywy, całkowicie oddając inicjatywę przeciwnikowi. Na szczęście piłkarze gospodarzy,
pomimo bardzo dużej przewagi w posiadaniu piłki, nie potrafili tego wykorzystać. Oprócz

kilku uderzeń z dalszej odległości nie zagrozili oni poważniej naszej bramce, dzięki czemu
udało nam się utrzymać korzystny wynik do końca spotkania. Największym pozytywem
dzisiejszego meczu są zdobyte przez nas 3 punkty, z których musimy się cieszyć. Jeżeli
chodzi o grę, to wyglądała ona już dużo gorzej. Kolejny raz powtarza się sytuacja, kiedy po
objęciu prowadzenia, pozwalamy rywalom przejąć inicjatywę. Powoduje to, że do końca
spotkania drżymy o wynik, czasami tracąc gole i punkty w końcówkach. Tym razem tak się
nie stało, ale myślę, że grałoby się nam dużo łatwiej, gdybyśmy po zdobytej bramce, starali
się strzelić kolejne, utrzymując piłkę z daleka od własnego pola karnego.
Zapora Wapienica – LKS Pasjonat Dankowice 0:1
Bramka dla drużyny Pasjonata Błażej Cięciel (12’)
Skład drużyny juniorów LKS Pasjonat Dankowice
Paweł Sikora – Andrzej Nycz, Mateusz Korczyk, Wojciech Małysz, Daniel Korczyk –
Mateusz Kluka (55’ Mateusz Bąkiewicz), Adrian Fajferek, Szymon Szymczyk (75’ Marcel
Gawlik), Mateusz Figura - Mateusz Markiel (77’ Mateusz Faruga), Błażej Cięciel
Krzysztof Hoder

