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MECZ IV LIGI: LKS PRZEMSZA SIEWIERZ - KS RUCH RADZIONKÓW

    W sobotę Przemsza Siewierz podejmie na własnym stadionie KS Ruch Radzionków w ramach VI kolejki
Haiz IV ligi śląskiej gr. 1. Popularne „Cidry” w poprzednich meczach zgromadziły 5 punktów (bilans 1-2-2)
i obecnie zajmują 12. miejsce w tabeli. Jest to chyba duże zaskoczenie bowiem radzionkowianie co roku,
od kilku sezonów są głównymi pretendentami do awansu. Nasi sobotni rywale wygrali z Polonią Łaziska
Górne (2-0), a zremisowali z RKS-em Grodziec (2-2) i Górnikiem Piaski (2-2). Ich dwie porażki to 2-3
z rezerwami Rakowa oraz ubiegłotygodniowa 1-3 w derbach z „Szombrami”. W trzech meczach
wyjazdowych zdobyli jeden punkt. Siewierzanie niestety nie mogą się pochwalić za to zdobyczą punktową
w meczach domowych – oba przegraliśmy (RKS, Szombierki). Z 6 punktami zajmujemy 11. miejsce (bilans
2-0-3), przegrywając dwa ostatnie mecze ligowe. Jeśli chodzi o historię spotkań z „Cidrami” w czwartej
lidze to goście z Radzionkowa w Siewierzu jeszcze nie wygrali. W ubiegłym sezonie ulegli Przemszy 2-1
(bramki LKS:  K. Zawadzki x2), a w sezonie 15/16 wygraliśmy 3-2 (bramki LKS: Colik, Majchrowski,
Niesyto). Tak jak „żółto-czarni” nie wygrywali w Siewierzu, tak „biało-czerwono-zieloni” nie wygrali
jeszcze na terenie radzionkowian: porażki 2-0 i tegoroczna 4-1 (gol: Tukaj, przegrana w samej końcówce).
Sobotnie spotkanie dla obu drużyn będzie więc znakomitą okazją do przełamania fatalnej passy.

    Na mecz zapraszamy wszystkich kibiców w następną sobotę 16 wrzesnia na nasz stadion przy
ul. Sportowej 1. Początek spotkania godz. 16.00.

    W VI kolejce lider-Sarmacja podejmie w derbach Górnika Piaski, a wicelider z Szombierek uda się
do Myszkowa. Trzeci Grodziec uda się do Ornontowic, rezerwy Rakowa zagrają w Gliwicach z rezerwami
Piasta, a w meczu beniaminków Sparta podejmie Śląsk. Szczakowianka w Jaworznie sprawdzi Polonię
z Łazisk, a Warta w Zawierciu Polonię z Poraja.
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