II TURNIEJ MAZOWIECKIEJ LIGI PIŁKI RĘCZNEJ DZIEWCZĄT - GRUPA A

Prawdziwą „lekcją pokory” można nazwać to, co stało się podczas pierwszego
spotkania

w

Radzyminie
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I

z

zespołem

Gospodarzy. Początek spotkania to znakomita gra całego naszego zespołu,
funkcjonowało rozegranie, koło, skrzydło i znakomicie bramka (dwa obronione
rzuty karne). Chyba wszyscy przecierali oczy ze zdziwienia, gdy po 10 minutach
na tablicy widniał wynik 7:0 dla naszych dziewcząt. Był to wynik tym bardziej
zaskakujący, że w ostatnich pojedynkach z KPR ROKIS Radzymin gra była bardzo
wyrównana. Tym razem do przerwy prowadzimy 8:2 i nic nie zapowiada
katastrofy w II części meczu.
Niestety w drugiej połowie nasz zespół przez 10 min nie zdobywa żadnej bramki,
wkrada

się

zniecierpliwienie

i

bardzo

duże

zdenerwowanie.

Przeciwniczki

tymczasem łapią wiatr w żagle, doprowadzają do wyrównania, a następnie
wychodzą na jednopunktowe prowadzenie, którego już nie pozwalają sobie
odebrać do ostatnich sekund pojedynku.

Analizując spotkanie, przypominam sobie takie powiedzenie: „Nie ważne jak się
zaczyna, ważne jest jak się o kończy”.
Na taki, a nie inny obraz gry w II części meczu miało na pewno wpływ kilka
czynników: brak koncentracji, szczególnie na początku II połowy, później
podenerwowanie, a to wszystko na tle dającego się we znaki zmęczenia po
bardzo intensywnie rozegranym początku spotkania. Wyraźnie widoczne było
również to, jak w miarę upływającego czasu dziewczyny opuszczała energia, jak
bardzo odczuwały trudy piątkowych mazowieckich biegów sztafetowych, gdzie
zostawiły mnóstwo sił, których chyba właśnie zabrakło im w tej części gry
z trudnym przeciwnikiem.

Tak jednak jest, że jeśli gra nie układa się z dowolnej przyczyny, wówczas
również nie dopisuje szczęście. Trzykrotnie z naszej strony bramki padały po
minimalnych spalonych, kilkukrotnie piłka odbijała się od poprzeczki lub słupka.

Mam nadzieję, przywołując jeszcze raz w/w powiedzenie, że dziewczęta zagrają
w kolejnych turniejach zdecydowanie lepiej, będą bardziej skoncentrowane
i pewnie awansują do najlepszej szóstki na Mazowszu, czego im i sobie życzę.

W drugim spotkaniu nasze dziewczęta z UKS ZIELONKA I (klasa VI, rocznik
2004) zagrały z UKS ZIELONKA II (klasa V, rocznik 2005). Różnica w poziomie
gry jest bardzo wyraźna, widać większe doświadczenie zespołu grającego o rok
dłużej i mającego za sobą więcej trudnych pojedynków. Przyznać należy jednak,
że dziewczęta z klasy V bardzo poprawiły się w grze, trudno nie zauważyć ich
zaangażowania i ogromnej woli walki. A biorąc również pod uwagę, iż najlepszym
treningiem jest gra z trudniejszym przeciwnikiem – liczymy na to, że za rok będą
już z większości pojedynków wychodzić zwycięsko.
Póki co, w tym spotkaniu, zwyciężył zespół UKS ZIELONKA I wynikiem 22:4.

Adam Romańczuk
Trener

Wyniki II turnieju Mazowieckiej Ligi Piłki Ręcznej Dziewcząt grupa A
KPR ROKIS I Radzymin – UKS Zielonka I

11:10 (2:8)

Bramki: Kamila Bokuniewicz-3, Natalia Koc-2, Julia Czyżak-2, Aleksandra Oleksiewicz -2,
Julia Stępniak-1

UKS Jaktorów – UKS Zielonka II

19:15 (10:6)

Bramki: Wiktoria Makarow-6, Zuzanna Deptuła-5, Julia Angielczyk-3, Laura Koczuk-1

UKS Zielonka I – UKS Zielonka II

22:4 (12:2)

Bramki (UKS Zielonka I): Natalia Rutkowska-5, Kamila Bokuniewicz-3, Jagoda Jóźwik-3,
Julia Stępniak-3, Julia Czyżak-2, Daria Januszewska-2, Natalia Koc-2, Dominika Pietrak1, Aleksandra Oleksiewicz-1
Bramki (UKS II Zielonka): Zuzanna Deptuła-1 , Martyna Cabaj-1, Wiktoria Makarow-1,
Wiktoria Żukowska-1

KPR ROKIS I Radzymin – UKS Jaktorów 26:5 (13:1)

TABELA LIGI DZIEWCZĄT GRUPY A (po dwóch turniejach):

