ZWYCIĘSTWO I PORAŻKA W KOLEJNYM TURNIEJU CHŁOPCÓW
W sobotę 29.10.2016 w Płocku został rozegrany kolejny turniej Mazowieckiej Ligi Piłki
Ręcznej Chłopców. Drużyna UKS Zielonka rozegrała dwa spotkania: jedno z drużyną KPR Legionowo
oraz drugie z zespołem MUKS 21 Płock.
Pierwsze spotkanie z drużyną z Legionowa chłopcy z Zielonki rozpoczęli bardzo nerwowo,
dużo prostych strat piłek, bardzo słaba skuteczność oraz bardzo niedokładne wyprowadzanie ataku
szybkiego. Jednak po kilku minutach gry sytuacja zdecydowanie się poprawiła, lepsza gra w obronie
oraz dokładniejsze rozegranie piłki w ataku sprawiło, że chłopcy zaczęli powiększać przewagę nad
przeciwnikiem, do przerwy prowadzili 10:4. Po przerwie gra chłopaków jeszcze bardziej się
poprawiła, goście z Legionowa popełniali coraz więcej błędów a przewaga naszego zespołu stale
rosła, ostatecznie UKS Zielonka pokonał KPR Legionowo 26:13.
W drugim spotkaniu rywalem naszej drużyny była zespół gospodarzy MUKS 21 Płock. Dwa
tygodnie wcześniej drużyna ta na turnieju w Legionowie nie zrobiła dobrego wrażenia, wydawało się
że z pokonaniem tego rywala nie będzie problemu. Jednak już podczas rozgrzewki było widać, że na
tym turnieju drużyna z Płocka ma zdecydowanie lepszy skład i o zwycięstwo będzie bardzo trudno.
Zgodnie z oczekiwaniami mecz rozpoczął się od huraganowych ataków gospodarzy, jednak
nasi chłopcy cały czas odpierali ataki przeciwników. Przez pierwszą część spotkania wynik na tablicy
cały czas oscylował w granicach remisu, jednak końcówka pierwszej połowy (nie wykorzystany rzut
karny oraz sytuacja sam na sam z bramkarzem sprawiła, że do przerwy gospodarze prowadzili 8:6.
Po przerwie obraz gry był bardzo podobny do pierwszej części, jednak w połowie tej części
bezsensowną karę otrzymał jeden z naszych zawodników, od tego momentu przewaga drużyny
z Płocka była już zdecydowania większa, z minuty na minutę jeszcze bardziej się powiększała,
ostatecznie nasza drużyna uległa drużynie MUKS 21 Płock 10:20.
Mimo porażki drużyna chłopców ma dalej szansę na awans do najlepszej ósemki na Mazowszu, musi
w ostatnich czterech spotkaniach dwa mecze zwyciężyć.
UKS Zielonka – KPR Legionowo
26:13 (10:4)
Bramki: Dawid Siwek-8, Kuba Urban-7, Adrian Kucharczyk-5, Ignacy Repiński-5, Maksym Traczyk-1

UKS Zielonka – MUKS 21 Płock
10:20 (6:8)
Bramki: Ignacy Repiński-5, Kuba Urban-3, Dawid Siwek-2

Skład drużyny UKS Zielonka: Igor Cholewiński, Maksym Traczyk, Ignacy Repiński, Adrian Kucharczyk,
Wiktor Mika, Sebastian Nasiłowski, Gracjan Karaś, Kuba Urban, Dawid Siewk, Oskar Anusiewicz,
Kajetan Skrzydło
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