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MECZ IV LIGI: LKS PRZEMSZA SIEWIERZ - KS RAKÓW II CZĘSTOCHOWA

Przed piłkarzami, trenerami, zarządem i kibicami ostatni mecz tego wyjątkowego sezonu. W najbliższą
sobotę, w XXX kolejce Haiz IV ligi g. 1, podejmiemy na własnym stadionie rezerwy Rakowa Częstochowa.
RKS zajmuje 12. miejsce w tabeli i jest pewny utrzymania. Po 29 meczach częstochowianie zgromadzili 29
punktów (bilans 9-2-18). Wiosną „Niebiesko-czerwoni” wywalczyli tylko 10 punktów (3-1-10), a w całym
sezonie 17/18 na wyjazdach wygrali jedynie trzy razy, jedenaście razy przegrywali. W poprzedniej kolejce
„drugi” Raków uległ łaziskiej Polonii aż 1-7.
W listopadowym pojedynku w Częstochowie siewierzanie wygrali skromnie 1-0 po golu Maćka Niesyto.
W ub. sezonie w Częstochowie siewierzanie zremisowali po szalonym meczu 3-3, a w rewanżu w Siewierzu
LKS pokonał RKS 4-1. W sezonie 15/16 przegraliśmy u siebie 3-4, a na wyjeździe padł bezbramkowy remis.
„Biało-czerwono-zieloni” po niespodziewanej porażce w Jaworznie na pewno będą chcieli się godnie
pożegnać z siewierską publicznością. Mamy nadzieję, że kibice również staną na wysokości zadania
i podziękują piłkarzom za cały sezon 2017/2018, pełen wzlotów i upadków, ale zakończony happy-endem
i zajęciem minimum 3. miejsca. Zawodnicy trenerów Mosny i Oklejewskiego na mecz przed końcem
rozgrywek mają na koncie 57 punktów (bilans 18-3-8). Runda rewanżowa w wykonaniu siewierzan
to dziewięć zwycięstw, trzy remisy i tylko dwie porażki – w tabeli „wiosna” ustępujemy jedynie
radzionkowskiemu Ruchowi. LKS ponadto to mistrz meczów wyjazdowych w grupie: 10 wygranych, 1

remis i tylko 4 przegrane. Jeśli chodzi o mecze domowe w tym sezonie to nasz bilans to 8-2-4,
ale rozpatrując tylko „wiosnę” to „biało-czerwono-zieloni” na stadionie przy Sportowej 1 nie przegrali ani
razu – 5 zwycięstw i 2 remisy. Najlepszymi strzelcami naszej drużyny są Maciej Niesyto oraz Sebastian
Gielza – po 8 goli. Trzeba tu napomnieć, iż gole w tym sezonie strzelało aż szesnastu zawodników.
Wszystkich kibiców serdecznie zapraszamy na ostatni mecz sezonu aby podziękować za osiągnięcie
historycznego wyniku. Mecz na naszym stadionie odbędzie się 9 czerwca o godz. 17.00.
29. kolejka obfitowała w wiele niespodzianek. Lider z Radzionkowa „męczył się” z już spadkowiczem
Spartą Lubliniec, ale remis 1-1 na pożegnanie ze stadionem przy Narutowicza dał „Cidrom”
MISTRZOSTWO naszej grupy. Mające jeszcze cień szansy na baraże Szombierki tylko zremisowały
z Polonią z Poraja 2-2 tracąc tym samym szansę na zajecie pierwszego miejsca, a ich strata do „Cidrów”
to 4 punkty. Natomiast nasza strata do „Szombrów” to dwa oczka i przy porażce bytomian i naszym
zwycięstwie w ostatniej kolejce da nam wicemistrzostwo. Śląsk nieoczekiwanie uległ w Myszkowie 2-1
i już nie zagrozi naszemu zespołowi, ale jeszcze również nie jest pewien 4. miejsca, bowiem łaziska Polonia
po wygranej 7-1 z Rakowem II „doszła” świętochłowiczan na dwa punkty, a ma jeszcze do rozegrania mecz
z Wartą. Grodziec w małych derbach powiatu będzińskiego ograł 2-0 Górnika z Czeladzi, a Sarmacja
pokonała 5-0 spadkowicza Piasta II Gliwice. Gwarek zremisował u siebie 1-1 z zawierciańską Wartą,
która znacznie poprawiła swoją grę i pozycję pod koniec sezonu. Jeszcze nie wiadomo ile zespołów spadnie
z naszej grupy, dwa czy trzy ostatnie, czy drużyny z miejsc 14. obu grup zagrają baraż. W innym barażu,
tym o III ligę mecz „wysokiego napięcia” pomiędzy Polonią Bytom a Ruchem Radzionków!
Ostatnia kolejka to pojedynek Mistrza w Poraju, Szombierek w Czeladzi-Piaskach i nasz mecz
z rezerwami Rakowa. Ponadto Śląsk podejmie Gwarka, Polonia Łaziska G. RKS Grodziec, a Sarmacja
u siebie zagra ze Szczakowianką. Na pożegnanie z ligą Sparta u siebie zagra z myszkowskim KS-em,
a Piast II pojedzie do Zawiercia. Wszystkie mecze w sobotę o godz. 17.00.
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