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ZAPRASZAMY NA MECZ IV LIGI: LKS PRZEMSZA SIEWIERZ - KP WARTA ZAWIERCIE

Po środowych emocjach przed nami przedostatni piłkarski weekend. W sobotę 3 czerwca w Siewierzu
zawita KP Warta Zawiercie w ramach hitu XXXIII kolejki IV ligi gr. 1. Zawiercianie jako beniaminek
spisywali się bardzo dobrze, a po rundzie jesiennej można było rzec, że rewelacyjnie bowiem zimę spędzili
na fotelu wicelidera grupy, tuż za Gwarkiem TG. Nieco słabsza wiosna sprawiła jednak, że „Zielono-białozieloni” spadli już na szóste miejsce w tabeli. LKS a KP dzieli jedno miejsce w tabeli i strata sześciu
„oczek” bowiem Warta ma 54 punkty (bilans 17-3-12). W piętnastu meczach rundy rewanżowej
„Warciarze” ugrali 16 punktów, wygrywając pięć razy, raz dzieląc się punktami i aż dziewięć razy
schodząc z boiska pokonanym. Co ciekawe, w wiosennych meczach wyjazdowych zawodnicy trenera
Majchrzaka zdobyli jedynie 1 punkt w ośmiu spotkaniach i w tabeli „Wiosna” zajmują odległe piętnaste
miejsce. Ostatnie trzy mecze piłkarzy z Zawiercia to trzy porażki. Siewierzanie natomiast po słabym
początku rundy rozkręcili się na dobre i od czterech spotkań byli niepokonani, aż do meczu z Górnikiem.
W rundzie wiosennej zdobyliśmy 21 punktów i w tabeli „rundy rewanżowej” zajmujemy dziewiąte miejsce.
Nasz bilans spotkań w roli gospodarza w tym roku to pięć zwycięstw, remis i dwie porażki. Mecz z Wartą
będzie doskonałą okazją na rewanż za Finał Pucharu Polski na szczeblu Podokręgu Sosnowiec, gdzie
ulegliśmy zawiercianom 1-3 (gol M. Ból -k.) na Stadionie Ludowym. Na szczęście w lidze z zespołem
z Zawiercie idzie nam o wiele lepiej. W listopadzie ur., na Stadionie 1000-lecia Państwa Polskiego,
skazywani na łatwą porażkę wygraliśmy w tym prestiżowym pojedynku 2-1 (gole: Niesyto, Tukaj) grając
ostatnie trzydzieści minut o jednego gracza mniej (czerwona Fredyk). W ciekawej, zaciętej i najnowszej
historii spotkań między naszymi ekipami na stadionie w Siewierzu jeszcze z Wartą Zawiercie nie
przegraliśmy! Oby ta seria trwała jak najdłużej.
Na małe derby regionu i ostatnie spotkanie w sezonie Przemszy w Siewierzu zapraszamy wszystkich
kibiców w sobotę, 3 czerwca, na godz. 17.00. Emocje gwarantowane.
W przedostatniej kolejce sezonu mistrz grupy podejmie w Tarnowskich Górach Polonię Poraj, wicelider
z Radzionkowa RKS Grodziec, a bytomskie Szombierki MKS Myszków. Sarmacja sprawdzi w Będzinie
Slavię, Górnik Piaski zagra u siebie z Ruchem II Chorzów, a rezerwy Rakowa z rezerwami GKS-u Tychy.
W meczu spadkowiczów katowicki GKS podejmie KS Panki, a Piast II otrzyma trzy punkty za walkower.
za: http://przemsza-siewierz.pl/
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