DWA ZWYCIĘSTWA I DWIE PORAŻKI DRUŻYN DZIEWCZĄT W PŁOCKU

W sobotę 26.11.2016 do Płocka udały się wszystkie nasze zespoły uczestniczące w
rozgrywkach Mazowieckiej Ligi Piłki Ręcznej. Drużyny dziewcząt UKS I Zielonka oraz UKS II Zielonka
rozgrywały swoje spotkania na hali Szkoły Podstawowej nr 16, natomiast chłopcy grali na hali
popularnego ,,Chemika”.
Drużyna UKS II Zielonka czyli dziewcząt z rocznika 2005, pierwsze spotkanie zagrała z
zespołem MMKS Jutrzenka Płock. Zadaniem dziewcząt, tak jak w każdym meczu ligowym w tym
sezonie, jest zdobycie jak największego doświadczenia, które ma zaowocować w następnym sezonie.
W spotkaniu z Płockiem, zadanie było bardzo trudne, gdyż rywalki są bardzo silne fizycznie i do tego
o głowę wyższe od naszych dziewcząt. Gdy w pierwszej połowie grał skład Jutrzenki, nasze dziewczęta
zdobyły tylko jedną bramkę, w drugiej części trener gospodarzy desygnował do gry większą liczbę
zawodniczek rezerwowych, wówczas nasze dziewczęta miały więcej możliwości zdobycia bramek,
w efekcie zdobyły w drugiej części cztery. Ostatecznie uległy zespołowi z Płocka 5:27.
W drugim meczu spotkały się zespołu UKS I Zielonka i KPR ROKIS I Radzymin. Mecz miał
bardzo duże znaczenie odnośnie układu w tabeli a dodatkowego smaczku dodawał fakt, że
w pierwszym meczu w Radzyminie, nasze dziewczęta mimo wysokiego prowadzenia do przerwy
przegrały jedną bramką. Tym razem nasze dziewczęta rozpoczęły bardzo podobnie jak poprzednio
w Radzyminie, gdyż rywalki zdobyły pierwszą bramkę dopiero w 13 minucie przy stanie 5:0 dla naszej
drużyny. W tym czasie zagraliśmy bardzo dobrze w obronie a na bramce świetnie spisywała się Iga
Roszkiewicz. Po pierwszej bramce dla rywalek w naszym zespole nastąpiło lekkie rozluźnienie,
z którego skorzystały rywalki - rzuciły kolejne dwie bramki i ustaliły do przerwy wynik na 5:3. Nasza
drużyna nie popełniła już błędów z Radzymina i po przerwie cały czas prowadziła jedną, lub dwiema
bramkami, by w końcówce dołożyć jeszcze trzy trafienia. Ostatecznie UKS I Zielonka zwyciężyła
wynikiem 11:7.
W trzecim meczu nasze młodsze dziewczęta UKS II Zielonka zagrały z drużyną KPR ROKIS
Radzymin, mecz miał podobny przebieg do meczu z Płockiem, gdzie rywalki pewnie cały czas
kontrolowały sytuację i ostatecznie zwyciężyły bardzo wysoko 28:3.
W czwartym spotkaniu zespół UKS I Zielonka zagrał z drużyna gospodarzy MMKS Jutrzenka
Płock. Do piątej minuty mecz był w miarę wyrównany, później jednak w naszym zespole nastąpił
kryzys, którego główną przyczyną była seria znakomitych rzutów z drugiej linii w wykonaniu
zawodniczek z Płocka. Przez kilka minut, żadne próby zmiany ustawienia nie przynosiły rezultatu,
a rywalki konsekwentnie powiększały przewagę - w 10 minucie meczu było 8:3, a w 13 minucie 10:5
dla Płocka – na szczęście w samej końcówce I połowy zdobyliśmy trzy bramki pod rząd i do przerwy
przegrywamy już tylko 8:10. Po przerwie nasza drużyna wyszła na boisko bardzo zdeterminowana
i już w 19 minucie doprowadziliśmy do remisu. Rywalki jednak nie odpuściły i ponownie wychodziły
na jedną lub dwu – bramkowe prowadzenie. Sytuacja co chwilę zmieniała się jak w kalejdoskopie:
w 23 minucie ponowne doprowadziliśmy do remisu, następnie wyszliśmy na jedno bramkowe
prowadzenie, na trzy minuty przed końcem gospodynie ponownie doprowadziły do remisu. Tym
samym końcówka spotkania zapowiadała się bardzo emocjonująco: na minutę przed końcem
mieliśmy wykonać rzut karny, niestety nie został wykorzystany, chwilę później rywalki nie

wykorzystały akacji w ataku i pozostawiły nam około 40 sekund, na zorganizowanie naszego ataku.
Znakomite dogranie do koła, faul i sędzia przyznał ponownie rzut karny, który tym razem
wykorzystaliśmy i objęliśmy prowadzenie. Zostało kilka sekund, upływał czas, Kamila Bokuniewicz
zatrzymała dość brzydko rywalkę i otrzymała za to czerwoną kartkę. Pomimo tego, że czas minął
rywalki miały jeszcze bezpośredni rzut. Zawodniczka z Płocka rzuciła w samo okienko naszej bramki,
jednak Iga Roszkiewicz „wyczuła przeciwnika” i znakomicie obroniła - wygraliśmy ten mecz wynikiem
16:15.
Dwie wygrane w Płocku dają nam duże szanse na awans do najlepszej szóstki na Mazowszu.
By zapewnić sobie awans, trzeba jednak jeszcze w ostatnim turnieju w Zielonce zdobyć trzy punkty.
Awans będzie również możliwy w sytuacji, gdyby Radzymin zremisował lub wygrał z Płockiem. Tym
samym zapowiada się kolejny bardzo emocjonujący turniej, który zostanie rozegrany w Zielonce (na
90 %) w niedzielę 11.12.2016.
Szczegółowe wyniki turnieju:
UKS II Zielonka – MMKS Jutrzenka Płock
5:27 (1:19)
Bramki: Laura Koczuk-2, Wiktoria Makarow-1, Marta Wrótniak-1, Julia Angielczyk-1
UKS I Zielonka – KPR ROKIS I Radzymin
11:7 (5:3)
Bramki: Jagoda Jóźwik-3, Julia Czyżak -3, Kamila Bokuniewicz-2, Aleksandra Oleksiewicz-2, Natalia
Koc-1
UKS II Zielonka – KPR ROKIS I Radzymin
3:28 (0:12)
Bramki: Julia Angielczyk-1, Wiktoria Makarow-1, Laura Koczuk-1
UKS I Zielonka – MMKS Jutrzenka Płock
16:15 (8:10)
Bramki: Julia Czyżak-5, Jagoda Jóźwik-5, Aleksandra Oleksiewicz-3, Kamila Bokuniewicz-2, Natalia
Koc-1
Skład UKS I Zielonka: Iga Roszkiewicz, Julia Stępniak, Julia Czyżak, Jagoda Jóźwik, Daria Januszewska,
Julia Kochańska, Aleksandra Oleksiewicz, Natalia Rutkowska, Kamila Bokuniewicz, Natalia Koc,
Dominika Pietrak. Trener: Adam Romańczuk
Skład UKS II Zielonka: Antonina Skorek, Wiktoria Żukowska, Zuzanna Deptuła, Marta Wrótniak,
Wiktoria Makarow, Michalina Sokół, Julia Angielczyk, Laura Koczuk, Martyna Cabaj. Trener: Milena
Zamęcka
Tabela wyników
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W przypadku równej liczby punktów decydują mecze bezpośrednie
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