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To już dziewiąta kolejka spotkań w Skoczowskiej Klasie A. Po ośmiu seriach na czele
znajduje się Spójnia Zebrzydowice, przed imienniczką z Górek oraz Strażakiem
Pielgrzymowice. Tabelę zamyka beniaminek z Zamarsk.

To już dziewiąta kolejka spotkań w Skoczowskiej Klasie A. Po ośmiu seriach na czele znajduje się Spójnia
Zebrzydowice, przed imienniczką z Górek oraz Strażakiem Pielgrzymowice. Tabelę zamyka beniaminek z
Zamarsk. Już o 14 w sobotnie popołudnie czeka nas hitowe spotkanie w Górkach, gdzie miejscowa Spójnia
podejmie Kuźnię Ustroń. W niedzielę najciekawsze spotkanie zostanie rozegrane już o 11 w Pogórzu, do
którego przyjedzie Piast Cieszyn. Poniżej kilka słów o nadchodzącym weekendzie w Skoczowskiej Klasie A.

Spójnia Górki Wielkie - Kuźnia Ustroń, sobota 14:00
Dziewiątą kolejkę spotkań rozpocznie hitowo zapowiadający się pojedynek dwóch drużyn, aspirujących w tym
sezonie do wygrania Skoczowskiej Klasy A. Zajmująca drugie miejsce w ligowej tabeli Spójnia podejmie w derbach
"Lipowskiego Gronia ;)" Ustrońską Kuźnię, która aby jeszcze myśleć o zajęciu przynajmniej miejsca na podium, po
rundzie jesiennej musi to spotkanie wygrać. W poprzedniej kolejce gospodarze zremisowali w Brennej 1:1, Kuźnia
pokonała zespół z Pogórza 2:0. Spotkanie bez zdecydowanego faworyta, jednak miejsce rozgrywania spotkania
wskazuje na gospodarzy. Czeka nas niewątpliwie spotkanie, w którym żadna z drużyn nie będzie kalkulować i zagra
na 100% swoich możliwości, co powinno przełożyć się na emocjonującą potyczkę w Górkach.
Zryw Bąków - LKS 99 Pruchna, sobota 16:00
Przedostatni w tabeli Zryw Bąków podejmie na własnym obiekcie upokorzony w poprzedniej kolejce zespół z
Pruchnej. Bąkowianie w poprzedniej kolejce nie zdołali odebrać punktów wracającym do formy graczom z
Nierodzimia. Goście w poprzedniej kolejce stawiani w roli faworyta nie zdołali pokonać dołującego Orła Zabłocie.
Oba zespoły mają coś do udowodnienia swoim kibicom i nie zamierzają zaliczyć kolejnej wpadki w postaci spotkania
bez zdobycia punktu. Faworytem ze względu na pozycję w lidze są gracze z Pruchnej, jednak drużyna gospodarzy,
aby nie stracić kontaktu z zespołami zajmującymi wyższe lokaty nie może pozwolić sobie na kolejną stratę punktów
na własnym obiekcie.
Spójnia Zebrzydowice - LKS Lutnia Zamarski, sobota 16:00
Lider kontra autsajder, spotkanie w którym nie może paść inny wynik aniżeli wysokie zwycięstwo podrażnionej
klęską 0:4 w Cieszynie drużyny Spójni. Goście w poprzedniej kolejce sprawili na własnym obiekcie niespodziankę,
urywając punkty faworyzowanym graczom z Pielgrzymowic, jednak w Zebrzydowicach teoretycznie są niestety bez
szans.
LKS Pogórze - Mieszko-Piast Cieszyn, niedziela 11:00
Najciekawsze spotkanie niedzielnej części dziewiątej kolejki spotkań. Podbudowany zdeklasowaniem lidera z
Zebrzydowic Piast zagra w Pogórzu, które w poprzedniej kolejce uległo w Ustroniu Kuźni 0:2. Zajmująca piąte
miejsce w tabeli drużyna gości przyjedzie do Pogórza z jasnym celem zdobycia kompletu punktów, który może
pomóc w przesunięciu się na czwarte miejsce. Gospodarze, którzy tracą do niedzielnych rywali 3 punkty nie
zamierzają tej straty powiększać i do spotkania w niedzielne przedpołudnie podejdą maksymalnie skoncentrowani
w celu zdobycia kompletu punktów.

Strażak Pielgrzymowice - KS Nierodzim, niedziela 16:00
Trzeci w tabeli Strażak Pielgrzymowice przetestuje rosnącą formę zespołu z Nierodzimia. Gospodarze w poprzedniej
kolejce, nieoczekiwanie tracąc punkty w Zamarskach stracili szansę na pozycję lidera, która to była w zasięgu ręki,
biorąc pod uwagę wyniki rywali. Goście Zaczęli sezon fatalnie, ale ze spotkania na spotkanie grają coraz lepiej i w
meczu z trzecią siłą ligi nie stoją na straconej pozycji. Faworytem spotkania są gospodarze, goście jednak są znani z
tego, że lubią właśnie faworytów karcić, dzięki czemu nie można wykluczyć ich zwycięstwa.
Błyskawica Kończyce Wielkie - Beskid Brenna, niedziela 16:00
Podbudowana remisem z faworyzowanymi Górkami, drużyna Przemysława Meissnera zawita do Kończyc Wielkich,
gdzie zagra z miejscową Błyskawicą która to zdeklasowała w derbach gminy Hażlach drużynę Victorii aż 4:1. Zespół
Błyskawicy wyciągnął wnioski z porażki u siebie z zespołem Pruchnej i w wypadku podtrzymania formy powinni
poradzić sobie z Beskidem Brenna. Goście nie jadą jednak do Kończyc w roli statystów i postarają się o kolejne
punkty, zadanie nie wydaje się łatwe, jednak nie jest ono niewykonalne.
Orzeł Zabłocie - Victoria-Polifarb Hażlach, niedziela 16:00
Sprawca dużej niespodzianki w poprzedniej kolejce Orzeł Zabłocie podejmie rozbitą po spotkaniu derbowym
Victorię-Polifarb Hażlach. Wygrywając w Pruchnej Orzeł awansował na miejsce jedenaste które po początkowych
bardzo słabych kilku spotkaniach wydaje się wybawieniem. Goście z tą samą liczbą punktów co Orzeł zajmuje
jednak jedno miejsce niżej ustępując gospodarzom gorszym bilansem bramkowym. Po zmianie na stanowisku
trenera faworytem wydają się gracze z Zabłocia. Zespół z Hażlacha nie może już od pięciu spotkań odnieść
zwycięstwa i po niedzielnej potyczce prawdopodobnie ta seria urośnie o kolejną jednostkę.
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