MAZOWIECKA LIGA PIŁKI RĘCZNEJ DZIEWCZĄT O MIEJSCA I-VI
Wyjątkowo, bo w środę 5.04.2017 odbył się w Radzyminie piąty turniej finałowy
Mazowieckiej Ligi Piłki Ręcznej Dziewcząt o miejsca I-VI. Środowy termin był spowodowany
przełożeniem turnieju z 4.03.2017. W Radzyminie nasza drużyna UKS Zielonka rocznik 2004 musiała
rozegrać dwa trudne spotkania: z zespołami UKS Varsovia Warszawa oraz MKS Karczew.
Początek spotkania z Varsovią to bardzo dobra gra naszej drużyny, popełniamy mało błędów
w obronie, bardzo dobrze gramy w ataku. Po kilku minutach mamy już kilku - bramkowe
prowadzenie. Następnie, gdy jedna za naszych zawodniczek otrzymała karę 2 minut, rywalki bardzo
umiejętnie wykorzystały tę sytuację i odrobiły straty. Jednak gdy wszystkie nasze zawodniczki
ponowie weszły na boisko, przewaga naszej drużyny stała się znowu wyraźna. Do przerwy
prowadzimy 10:6. Po przerwie
obraz gry jest bardzo podobny, Varsovia zbliża się
momentami na dwa, trzy trafienia i ponowienie przewaga naszej drużyny wzrasta.
Ostatecznie wygrywamy mecz wynikiem 22:16.
Drugim przeciwnikiem naszej drużyny był zespół MKS Karczew. Pierwsza część spotkania to
znakomita gra naszej drużyny, błyskawiczne akcje zakończone bramkami, bardzo dobrze gramy
w obronie, w końcówce meczu marnujemy co najmniej trzy znakomite sytuacje, wówczas przewaga
naszej drużyny była by jeszcze większa. Prowadzimy jednak do przerwy 10:4. Niestety mecz składa się
z dwóch części, już w przerwie nasze zawodniczki myślami były już chyba po meczu.
Na początku II połowy przerabiamy powtórkę z poprzedniego meczu – otrzymujemy karę 2 minut dla
jednej z zawodniczek, co natychmiast drużyna przeciwna wykorzystuje. Jako trener nie pamiętam
takiej sytuacji, żeby w przeciągu 5 minut stracić sześć bramek pod rząd. W tym momencie mecz
rozpoczął się od początku, trwa bardzo zacięta rywalizacja, raz jedna drużyna obejmuje prowadzenie,
raz druga, ostatecznie mecz zakończył się remisem 15:15.
Do zakończenie rywalizacji pozostał jeszcze jeden turniej ligowy w Warszawie, nasza drużyna
jest obecnie liderem rozgrywek, jednak aż pięć zespołów ma jeszcze szansę na podium. Dwa
zwycięstwa zapewniają nam złoty medal.
UKS Zielonka – UKS Varsovia Warszawa
22:16 (10:6)
Bramki: Jagoda Jóźwik-8, Kamila Bokuniewicz-6, Julia Stępniak-2, Julia Czyżak-2, Natalia Koc-2,
Dominika Pietrak-1, Aleksandra Oleksiewicz-1
UKS Zielonka – MKS Karczew
15:15 (10:4)
Bramki: Jagoda Jóźwik-5, Julia Stęniak-4, Aleksandra Oleksiewicz-3, Julia Czyżak-2, Kamila
Bokuniewicz-1

UKS Zielonka: Iga Roszkiewicz, Julia Stępniak, Julia Czyżak, Jagoda Jóźwik, Julia Szczepanek, Natalia
Rutkowska, Kamila Bokuniewicz, Natalia Koc, Dominika Pietrak, Aleksandra Oleksiewicz, Daria
Januszewska, Katarzyna Jaczewska Trener: Ada m Romańczuk

