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II miejsce LKS Przemsza Siewierz
W niedzielne przedpołudnie w Hali Sportowej w Siewierzu odbył się pierwszy eliminacyjny turniej do Halowych Mistrzostw Zagłębia w
piłce nożnej im. Włodzimierza Mazura. W rozgrywkach brało udział 6 zespołów podzielonych na dwie grupy: Grupa A: KKS Czarni Sosnowiec,
LKS Przemsza Siewierz, KS Płomień Niegowonice; Grupa B: MCKS Czeladź, UKS Pionier Ujejsce, KS Góra Siewierska. Już w pierwszym meczu
nasza drużyna zmierzyła się z faworytem turnieju-Czarnymi Sosnowiec. Mimo iż mecz na początku nie ułożył się dla Przemszy pomyślnie, Czarni
pierwsi zdobyli gola, to jednak ambitnie walczący podopieczni trenera Perlaka doprowadzili do remisu, a 8 sekund przed zakończeniem
spotkania strzeli zwycięską bramkę. Obydwa gole dla Siewierza zdobył Damian Kroczek.
Drugi swój mecz grupowy piłkarze Przemszy wygrali 1-0 z Płomieniem Niegowonice po bramce Dawida Kurzaczka i z kompletem punktów
zajęli 1 miejsce w grupie A, co dało awans do półfinału. Na 2 pozycji uplasowali się Czarni, którzy rozgromili graczy Płomienia Niegowonice aż
6-0 i również awansowali do 1/2 finału. W grupie B Pionier Ujejsce wygrał swój pierwszy mecz z MCKS Czeladź 1-0, a po emocjonującym,
wygranym spotkaniu z KS Góra Siewierska 3-2, piłkarze z dzielnicy Dąbrowy Górniczej zapewnili sobie miejsce w półfinale. W ostatnim meczu
tej grupy MCKS Czeladź rozgromił Górę Siewierską 7-0.
W pierwszym meczu półfinałowym KKS Czarni ograli pewnie Pioniera Ujejsce 2-0. W drugim półfinale doszło do starcia drużyn z naszego
powiatu i po bardzo zaciętym, pełnym walki meczu Przemsza pokonała MCKS Czeladź 1-0 po bramce Damiana Kroczka.
Finał turnieju eliminacyjnego był powtórką meczu otwarcia (Czarni 1-2 Przemsza) lecz w ogóle nie przypominał tamtego spotkania. Przemsza
Siewierz nie wykorzystała znakomitej szansy do strzelenia gola jaką była gra w przewadze, ponieważ za niesportowe zachowanie żółte kartki
otrzymali dwaj piłkarze Czarnych. Zemściło się to na początku drugiej połowy, gdzie piłkarze z Sosnowca szybko strzelili 2 bramki. Po kilku
minutach czerwone kartki za niesportowe zachowanie zobaczyli tym razem dwaj piłkarze z Siewierza. Był to decydujący moment meczu
finałowego. Trener Perlak wycofał z bramki Stańczyka i w jego miejsce wpuścił dodatkowego zawodnika w polu.Niestety Czarni kontrolowali już
ten mecz i spokojnie wypunktowali naszą drużynę pieczętując zwycięstwo strzeleniem kolejnych 3 bramek. Przemszę stać było jeszcze tylko na
honorowe trafienie autorstwa Marcina Marko na kilka sekund przed końcem meczu. KKS Czarni Sosnowiec 5-1 LKS Przemsza Siewierz.
Mecz finałowy jak i cały turniej eliminacyjny wygrali piłkarze KKS Czarnych Sosnowiec i jako pierwsi awansowali do Turnieju Finałowego, który
odbędzie się 5 lutego w hali przy ul. Żeromskiego w Sosnowcu.
Kolejne turnieje eliminacyjne:
■
■
■
■

Hala Siewierz 22.01.2012 r.
Hala Zawiercie 22.01.2011 r.
Hala Będzin – Łagisza 22.01.2012 r.
Hala Sławków 28.01.2011
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