Bardzo dobry mecz trampkarzy na zakończenie rundy i ….liga halowa za pasem
piątek, 18 listopada 2016 20:08

Na boisku w Aleksandrowicach z zespołem „Profi” Zielonki przyszło trampkarzom rozegrać
ostatni mecz rundy jesiennej I Ligi sezonu 2016/2017
Przeciwnik wymagający, ale od
początku kontrolujemy spotkanie.

Po dwóch bardzo dobrych centrach z rzutów rożnych w wykonaniu Dawida Misia najpierw
Michał Łuszczek, później Bartek Paczos trafiają do bramki gospodarzy. Gramy bardzo uważnie
w obronie i jedyna okazja jaką stwarza sobie drużyna „Profi” to strzał z rzutu wolnego obroniony
przez Mateusza Palika. W drugiej połowie również wydaje się, że kontrolujemy mecz. Niestety
nadchodzi kilka feralnych minut, kiedy gramy w osłabieniu po karze czasowej dla Mariusza
Krzyżka i również po dwóch stałych fragmentach gry, w zamieszaniu pod naszą bramką, tym
razem to my tracimy dwa gole.

Niestety mimo kilku dogodnych okazji, ani Mariusz Krzyżek, ani Emil Żaba, nie wpisują się na
listę strzelców. Na domiar złego po indywidualnej akcji zawodnika gospodarzy „Profi” strzela
trzecią bramkę i wychodzi na prowadzenie. Rzucamy się do odrabiania strat i w ostatniej akcji w
dużym zamieszaniu po strzale Kuby Drożdża jeden z przeciwników wybija piłka z linii
bramkowej. Sędzia kończy mecz, pierwsza porażka Akademików staje się faktem. Tracimy fotel
lidera na rzecz drużyny z Zielonek właśnie.

Mimo porażki zagraliśmy najlepszy mecz w rundzie. Taktyka, walka i gra piłką, mimo bardzo
grząskiego boiska były na wysokim poziomie. Dlatego porażki po takich meczach najtrudniej
przeboleć. Niemniej jestem bardzo zadowolony z postawy chłopaków i dumny z ich
zaangażowania. A na rozpamiętywanie meczu nie ma już czasu, gdyż w niedziele startują
Halowe Mistrzostwa Krakowa. MZPN Kraków, który organizuje rozgrywki przydzielił nas do
rozgrywek tzw. „Elity” gdzie będziemy się mierzyć z najlepszymi krakowskimi ekipami.
Pierwszy sprawdzian już w niedzielę, a przeciwnikiem „Wisła” Kraków.

Oprócz trampkarzy w rozgrywkach halowych udział wezmą drużyny: żaki, orliki ,młodziki.

O meczach naszych zespołów informować będziemy w miarę możliwości na bieżąco.

Trener Marcin Dudziński
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