Miasto i Gmina Siewierz - http://www.siewierz.pl/

Data umieszczenia informacji: 2018-03-29 09:44:33

MECZ IV LIGI: LKS PRZEMSZA SIEWIERZ - WARTA ZAWIERCIE

Przed piłkarzami Przemszy Siewierz pierwszy pojedynek przed własną publicznością w tym roku. W
ramach XVIII kolejki Haiz IV ligi zespół Mosny i Oklejewskiego w Wielką Sobotę podejmie w derbach
regionu zawierciańską Wartę. Goście zajmują obecnie 13. miejsce w tabeli lecz nie rozegrali jeszcze ani
jednego meczu tej „wiosny”. Oba pierwsze spotkania (ze Szczakowianką w Jaworznie i Sarmacją w
Zawierciu) z udziałem „Zielono-biało-zielonych” zostały przeniesione na inne terminy ze względu na złe
stany murawy. Miejmy nadzieję, że w sobotę pogoda również nie pokrzyżuje planów.
W sierpniu ur. w III kolejce siewierzanie pokonali na Stadionie 1000-lecia „warciarzy” 1-0 po golu
Marcina Bóla, choć równie dobrze wynik tamtego spotkania mógł być z goła odmienny. W ubiegłym
sezonie siewierski LKS dwukrotnie okazał się lepszy od Warty – wygraliśmy 2-1 (gole: Tukaj i Niesyto) na
wyjeździe oraz 4-2 (gole: Majchrowski x2, Świerczyński, Ból) w Siewierzu. W najnowszej historii meczów
między Przemszą a Wartą, siewierzanie jeszcze nie przegrali przed własną publicznością i miejmy
nadzieję, że również ta seria będzie kontynuowana.
Zawiercianie chyba ku zaskoczeniu wielu obserwatorów zakończyli pierwszą rundę w dolnej części tabeli
i w rewanżowej będą chcieli uciec znad strefy spadkowej. KP w przerwie zimowej został wzmocniony, a do
drużyny dołączyli m. in. Marcin Drzymont (znany z ekstraklasowych boisk), Wawoczny, Jamróz, Furgacz
oraz dwaj Ukraińcy. Zespół z Siewierza jak wiemy udanie rozpoczął rundę rewanżową sezonu 17/18
wygrywając na gorącym terenie w Grodźcu 4-3 po szalonym meczu. „Biało-czerwono-zieloni” kontynuują
serię zwycięskich meczów z rzędu – obecnie już siedem.

Na to arcyciekawe spotkanie zapraszamy wszystkich kibiców w sobotnie, świąteczne przedpołudnie na
stadion przy Sportowej 1. Początek meczu godz. 11.00. W 17. serii gier nie odbył się tylko jeden mecz
(wspomniany Warty z Sarmacją). Poza tym lider z Szombierek bez problemów ograł 4-1 Raków II w
Częstochowie, a wicelider z Radzionkowa pokonał 2-1 Polonię w Łaziskach. Porajska Polonia podzieliła się
punktami z Gwarkiem po remisie 1-1, podobnie jak Śląsk z ostatnią Szczakowianką. Ważne punkty zdobyła
lubliniecka Sparta pokonując rezerwy Piasta (4-1) oraz myszkowski MKS pokonując 1-0 Górnika w
Czeladzi.
18. kolejka będzie obfitować w bardzo ciekawe spotkania. Oprócz pojedynku Przemszy z Wartą,
interesujące będą mecze w górnej części tabeli: lidera z Bytomia z RKS-em Grodziec i Sarmacji ze
Śląskiem. W dole tabeli ważne spotkanie pomiędzy Szczakowianką i Spartą. Ponadto „drugi” Piast
podejmie Polonię z Poraja, Gwarek Górnika Piaski, MKS Myszków Polonię z Łazisk Górnych, a „Cidry” u
siebie rezerwy Rakowa.
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