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Nasze zespoły zakończyły już rozgrywki ligowe w rundzie jesiennej sezonu 2017/2018

Generalnie można powiedzieć, że wszystkie drużyny w końcówce rozgrywek spisały się lepiej
niż dobrze.

Młodziki w ostatnim meczu jesieni grali w Wierzbnie z drużyną „Wierzbowianki” i po golach
Michała Krzyżka, Kuby Drożdża i dwóch Szymka Walczaka odnieśli pewne i zdecydowane
zwycięstwo 4:1. Podopieczni trenera Daniela Tomczyka kończą rundę w środku tabeli, co chyba
odpowiada potencjałowi zespołu.

Tabela

Juniorzy na przełomie października i listopada rozegrali 3 mecze, z czego 2 z czołowymi
zespołami.

W Wielkanocy podejmowaliśmy WAP Wolbrom i po bardzo trudnym i emocjonującym meczu
pokonaliśmy gości 2-1. W tym meczu było dużo walki, zaangażowania i dwa rzuty karne, po
jednym dla każdej ze stron. Najważniejsze jednak, że punkty zostały w Gołczy. Bramki:
Kucharski i Paczos

Kolejne spotkanie graliśmy w Skotnikach z drużyną „Pogoni”. Po bardzo mądrej i dojrzałej grze
wygraliśmy 1-0, a strzelcem „złotej bramki” Kamil Kucharski.

Ostatni mecz rozegraliśmy ze „Skalanką” Skała. Zdecydowana dominacja skończyła się
wygraną 22-0. Bramki: Żaba 5, Paczos 4, Kucharski 3, Halczuch 3, Miś 3, Trebus 2,
M.Łuszczek i Krzyżek.

Juniorzy kończą jesień ostatecznie na drugim miejscu, ustępując jedynie „Słowikowi” Olkusz,
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który był lepszy w bezpośrednim spotkaniu. Bilans 8 zwycięstw i jedna porażka przy stosunku
bramek 67 strzelonych do 8 straconych pokazuje ,że byliśmy wiodącą drużyną tej ligi, choć
mały niedosyt pozostał…

Tabela

Zespół trampkarzy przez całą jesień kroczył od zwycięstwa do zwycięstwa. Również w ostatnich
meczach Akademicy nie zwolnili tempa, wygrywając na zakończenie rozgrywek w 2017 roku na
boisku w Przegini z tamtejszym „Promieniem” 14:0. Bramki: Oczkowicz 4, Grządziel 3, Zębala
3, Dyląg 2, Pasek, Półtorak. Drużyna trampkarzy, odniosła w swojej lidze komplet zwycięstw,
często strzelając przeciwnikom kilkanaście bramek, tracąc w całej rundzie jedynie 3. Bilans
bramek 55-3 również pokazuje, że Akademicy przerastali o klasę swoich przeciwników i byli
zdecydowanie najlepszym zespołem w rozgrywkach.

Tabela

Teraz zaczynamy okres zimowy w którym czekają nas treningi w hali i „pod balonem” w
Szreniawie, mecze kontrolne, obóz , a wszystko po to żeby runda wiosenna była dla naszych
drużyn równie udana i owocna.
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