MAZOWIECKA LIGA PIŁKI RĘCZNEJ DZIEWCZĄT O MIEJSCA I-VI

W sobotę 1.04.2017 w Karczewie został rozegrany czwarty turniej Mazowieckiej Ligi Piłki
Ręcznej dziewcząt o miejsca I –VI. Drużyna UKS Zielonka rozegrała dwa spotkania: jedno z zespołem
UKS Wilanowia Warszawa oraz drugie z Kontrą Warszawa.
Pierwsze spotkanie z zespołem UKS Wilanowia było bardzo ważne, gdyż zagraliśmy z liderem
rozgrywek, i tym trudniejsze, że pojechaliśmy do Karczewa w okrojonym składzie. W pierwszym
meczu zagrało tylko 9 zawodniczek. Początek spotkania, zarówno z jednej jak i z drugiej strony był
bardzo nerwowy, sporo niewykorzystanych sytuacji dla każdej z drużyn. W pierwszej części przewagę
posiadała drużyna Wilanowii , która w 11 minucie prowadziła już 6:3. Jednak znakomita końcówka I
części sprawiła że dziewczęta UKS Zielonka rzuciły cztery bramki pod rząd i do przerwy prowadziły
jedną bramką 7:6. Po przerwie zdobywamy kolejne dwie bramki, wychodzimy na trzy - bramkowe
prowadzenie i kontrolujemy przebieg spotkania, na minutę przed końce prowadzimy nawet pięcioma
bramkami, ostatecznie zwyciężamy 16:12.
W drugim meczu przeciwnikiem naszego zespołu była drużyna UKS Kontra Warszawa.
W przeciwieństwie do pierwszego meczu, od samego początku obejmujemy prowadzenie
i kontrolujemy sytuację na boisku, do przerwy prowadząc 7:3. Prowadzenie mogło by być jeszcze
większe, gdyby nie zawiodła skuteczność wykonywania rzutów karnych (aż trzy nie wykorzystane
takie sytuacje bramkowe). W drugiej części obraz gry był bardzo podobny, przewagę posiadała nasza
drużyna która ostateczne zwyciężyła 16:10.
Dwa zwycięstwa w Karczewie pozwoliły włączyć się naszej drużynie w walce o podium
Mazowieckiej Ligi Piłki Ręcznej dziewcząt. Do końca rozgrywek naszej drużynie pozostało do
rozegrania cztery spotkania, każde następne zwycięstwo przybliża nasz zespół do podium
w rozgrywkach ligowych, a cztery zwycięstwa mogą zapewnić nam złoty medal.
UKS Zielonka – UKS Wilanowia Warszawa
16:12
(7:6)
Bramki: Jagoda Jóźwik-5, Kamila Bokuniewicz-5, Julia Stępniak-2, Julia Czyżak-2, Natalia Koc-1,
Dominika Pietrak-1
UKS Zielonka – UKS Kontra Warszawa
Bramki: Kamila Bokuniewicz-6, Julia

16:10
Czyżak-4, Jagoda

Jóźwik-4,

Julia

(7:3)
Szczepanek-2

UKS Zielonka: Iga Roszkiewicz, Julia Stępniak, Julia Czyżak, Jagoda Jóźwik, Julia Szczepanek, Natalia
Rutkowska, Kamila Bokuniewicz, Natalia Koc, Dominika Pietrak. Trener: Ada m Romańczuk

