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Przed nami kolejna kolejka ligi okręgowej. Jak co tydzień, kilka spotkań zapowiada się
bardzo interesująco.

Przed nami kolejny weekend z Bielską Ligą Okręgową. Najbliższa kolejka oznaczona jest numerem
dziesiątym. W tym tygodniu wszystkie mecze rozpoczynać się będą o godzinę wcześniej aniżeli w
poprzedniej kolejce, czyli o godzinie 15:00. Warto wspomnieć również o tym, że w tej kolejce trzy mecze
odbędą się w sobotę i aż cztery w niedzielę. Jak co tydzień szykują się bardzo ciekawe spotkania z
wyszczególnieniem meczu LKS Radziechowy - Drzewiarz Jasienica oraz Spójni Landek z Pasjonatem
Dankowice. W tej kolejce pauzują piłkarze Tempa Puńców. Oto krótka zapowiedź poszczególnych meczy.
Wilamowiczanka Wilamowice - Morcinek Kaczyce, Sobota godz. 15:00
Do Wilamowic przyjeżdża zespół, który przed tygodniem urządził sobie ostre strzelanie strzelając Porąbczanom aż
dziesięć bramek. W sobotnim meczu pewnie tak wysokiego wyniku nie zobaczymy, lecz naależy pamiętać o tym, że
duet napastników Adamek-Jeleń ma na swoim koncie już 21 zdobytych bramek a za nami dopiero 9 kolejek.
Gospodarze z pewnością nie przestraszą się bardziej doświadczonego rywala i tym samym emocje, sytuacje i gole
powinny uświetnić to spotkanie.
LKS Bestwina - Koszarawa Żywiec, Sobota godz. 15:00
Bez wątpienia jeden z ciekawszych meczów dziesiątej kolejki odbędzie się w Bestwinie gdzie miejscowy LKS
podejmować będzie Koszarawę Żywiec. Gospodarze po bardzo udanym meczu w Dankowicach z pewnością liczą na
pełną pulę w tym spotkaniu. Goście, którzy tydzień temu wygrali pierwszy mecz po trzech porażkach z rzędu
również mają na to apetyt. Faworytem meczu bez wątpienia będą zawodnicy Bestwiny, którzy plasują się na
czwartym miejscu w ligowej tabeli i nie zwykli oddawać punktów rywalom przed własną publicznością.
Błyskawica Drogomyśl - Beskid 09 Skoczów, Sobota godz. 15:00
Po tygodniowej przerwie na boiska okręgówki wracają zawodnicy Błyskawicy Drogomyśl, podejmą oni na własnym
boisku gości z za miedzy drużynę Beskidu Skoczów. Gospodarze spotkania jak na razie grają poniżej oczekiwań
swoich oraz kibiców. Po ośmiu meczach plasują się na dwunastym miejscu w tabeli z dorobkiem zaledwie ośmiu
punktów. Ich przeciwnicy w ostatniej kolejce po bezbarwnym meczu zremisowali u siebie bezbramkowo ze Spójnią
Landek. Beskid jako beniaminek spisuje się bardzo dobrze będąc na siódmym miejscu. Błyskawica nie może sobie
po raz kolejny pozwolić na stratę punktów na własnym boisku i z pewnością do tego będzie dążyła. Szykuję się więc
bardzo ciekawy i emocjonujący mecz.
LKS Radziechowy - Drzewiarz Jasienica, Niedziela godz. 15:00
Niewątpliwie hit kolejki! Na boisku w Radziechowach rozegrane zostanie spotkanie aktualnego lidera z jak na razie
przeciętnie spisującymi się, głównymi kandydatami do awansu - piłkarzami Drzewiarza Jasienicy. Gospodarze
spotkania to obok Dankowic i Bestwiny objawienia sezonu. Stawką tego pojedynku będzie pierwsze miejsce w
tabeli po tej kolejce. Goście po dość wyraźnej porażce tydzień temu na własnym stadionie z Tempem Puńców
myśląc o swoim celu stawianym przed sezonem nie mogą już przegrywać kolejnego meczu. Natomiast dla grających
na luzie gospodarzy mecz ten jest świetnym testem swoich umiejętności. Presja ciąży teraz na piłkarzach trenera
Sołtyska i to w głównie od niego zależy jak zaprezentują się w niedzielnym spotkaniu. Kibice zasiadający na
trybunach nie będą mieli mamy nadzieję okazji do narzekania na nudę w tym spotkaniu.

Skrzyczne Lipowa - Cukrownik Chybie, Niedziela godz. 15:00
Mecz dwóch ekip z dołu tabeli. Gospodarze, którzy mają na koncie jak na razie jedno zwycięstwo i to w pierwszej
kolejce pozostałe mecze przegrywali. Patrząc na ich ostatnie wyniki można jednak patrzeć, że forma idzie w górę.
Minimalne przegrane w Dankowicach oraz Żywcu na pewno dodają animuszu miejscowym zawodnikom. Piłkarze
Cukrownika po tragicznym starcie rozgrywek ostatnie dwa spotkania pewnie wygrywali. Duża w tym zasługa
nowego trenera Chybian Franciszka Krótkiego oraz Rafała Szczygielskiego który skompletował w dwóch meczach
dwa hattricki. Porażka Lipowej oddali ich od bezpiecznego miejsca w tabeli na kolejne jakże trudne do odrobienia
trzy punkty.
Spójnia Landek - Pasjonat Dankowice, Niedziela godz. 15:00
Kolejnym ciekawym spotkaniem będzie to w Landeku, gdzie miejscowa Spójnia podejmować będzie wicelidera Pasjonat Dankowice. Obie drużyny przed tygodniem zgodnie podzieliły się punktami. Goście będą chcieli
udowodnić, że wynik ostatniego meczu to tylko wypadek przy pracy. Dla miejscowych mecz ten będzie również
próbą sił. Chcąc po rundzie jesiennej plasować się jak najwyżej nie mogą pozwolić sobie na przegranie tego
spotkania. Jak będzie ? O tym przekonamy się już w niedzielne popołudnie kilka minut przed godziną 17.
Zapora Porąbka - Wisła Strumień, Niedziela godz. 15:00
Jeszcze w zeszłym sezonie faworytem tego spotkania byli by bez wątpienia piłkarze Zapory Porąbki. Jednak po ich
spadku do ligi okręgowej i słabym starcie wyraźnego faworyta nie ma. Po zeszłotygodniowej klęsce w Kaczycach
piłkarze chcąc zmazać taką plamę na pewno łatwo żadnego punktu nie oddają. Z drugiej strony jak na razie
najsłabszy zespół po dziewięciu kolejkach Bielskiej Ligi Okręgowej nie posiadający jeszcze żadnego zwycięstwa.
Piłkarze Wisły zdają sobie sprawę, że kiedyś to zwycięstwo musi przyjść i będą dążyć do tego aby już w najbliżej
kolejce opuścić ostatnie miejsce. Jednak wynik tych zawodów jest bardzo ciężki do przewidzenia.
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