Przed nami kolejny weekend. Wszystkie nasze drużyny będą rozgrywały swoje spotkania na
wyjeździe.
Trudne zadanie czeka drużynę seniorską naszego klubu, przyjdzie bowiem jej się zmierzyć z liderem
tabeli MKS Lędziny i to w spotkaniu wyjazdowym. W tym sezonie Pasjonaci jeszcze w roli gości
nie zwyciężali. Martwi nieco mała skuteczność naszej drużyny, bo w 3 spotkaniach na obcych
boiskach uzyskała zaledwie 3 gole. Gospodarze po 9 kolejkach mają 19 punktów. W dotychczasowych
meczach zwyciężali pięciokrotnie, a cztery spotkania kończyli wynikiem remisowym. Bilans spotkań
u siebie 3-2-0. Są jedyną drużyną w naszej lidze bez porażki. W ostatniej kolejce zremisowali
z wiceliderem, Iskrą Pszczyna, 2-2 tracąc zwycięstwo w 90 minucie meczu.
Nasi piłkarze po ciężkim boju pokonali zaś rezerwy Rekordu Bielsko Biała. Hit kolejki zapowiada się
więc bardzo ciekawie. Liczymy na to, że w Lędzinach nie zabraknie wsparcia naszych kibiców.
MKS Lędziny – LKS Pasjonat Dankowice
Sobota 5 października godz. 15.00.

Juniorzy występujący w grupie południowej II ligi wojewódzkiej po zwycięstwie z Drzewiarzem
Jasienica 7-1 zajmują9 miejsce w tabeli. Ich następny rywal, TS Koszarawa Żywiec, jest na 10 miejscu.
TS Koszarawa Żywiec- LKS Pasjonat Dankowice
6.10.2019 godz. 10.00

Trampkarze rywalizujący w III lidze wojewódzkiej w 5 meczach zdobyli 4 pkt. (bilans 1-1-3)
W ostatnim spotkaniu zremisowali w Brzeźcach 3-3 z miejscowym LKSem. Czeka ich teraz bardzo
trudne zadanie, bo wyjeżdżają na spotkanie z liderem, który nie stracił jeszcze punktu, a bilans
bramkowy 55-3 świadczy o jego dominacji w tych rozgrywkach. Trzymamy kciuki za naszych
chłopaków. Mamy nadzieję, że ambicji im nie zabraknie.
Rekord Bielsko Biała Pasjonat Dankowice Bielsko-Biała, Startowa 13
6 października 2019 godz. 10.00

Najmłodsza z naszych drużyn rozegra mecz również w niedzielę o godzinie 10.00 w ramach rozgrywek
IV Ligi Okręgowej. Młodzicy „Pasjonata” zmierza się w Kozach z zespołem LKS Orzeł Kozy. Piłkarze z
Dankowic zwyciężyli we wszystkich 3 dotychczasowych meczach, osiągając imponujący bilans
bramkowy 32-1. W ostatnim spotkaniu zdeklasowali wręcz kolegów z Wilamowic aplikując im 23
bramki. Ich rywal jest na razie bez punktu (bramki 3-13) Liczymy na 3 punkty.
LKS Orzeł Kozy – LKS Pasjonat Dankowice

6.10.2019 godz. 10.00

