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Już w ten weekend czeka nas czternasta kolejka Bielskiej Ligi Okręgowej. Najciekawsze
pojedynki zapowiadają się w Bestwinie gdzie miejscowi zagrają z Drzewiarzem Jasienica
oraz w Wilamowicach, gdzie nieobliczalna Wilamowiczanka podejmie zespół lidera z
Radziechów. Sobotnie spotkania zostaną rozegrane o godzinie 15, niedzielne już zostały
zaplanowane na godzinę 14:00.

Sobota, godz. 15:00
Koszarawa Żywiec - Pasjonat Dankowice
W Żywcu dojdzie do pojedynku dwóch drużyn które w tej rundzie zaskakują. Gospodarze niestety in minus i ich
forma oraz pozycja w tabeli nie napawa zbyt optymistycznie na kolejne spotkania, goście w przeciwieństwie do
poprzedniego sezonu walczą w ścisłej czołówce. W sobotnim spotkaniu biorąc pod uwagę wyniki osiągane przez
oba zespoły faworyta należy upatrywać w drużynie przyjezdnej która nie ma zamiaru odpuszczać walki o wyższe
aniżeli trzecie miejsce w tabeli.
Koszarawa : 9 miejsce, 17 pkt.
Pasjonat : 3 miejsce, 25 pkt.
Nasz typ : x2
Błyskawica Drogomyśl - Morcinek Kaczyce
Zespół Błyskawicy po dwóch kolejnych wygranych liczy na hattricka w pojedynku z Morcinkiem Kaczyce. Drużyna
gości przegrała u siebie z Landekiem i do Drogomyśla przyjedzie po trzy punkty, gospodarze jednak nie zamierzają
ugościć rywali i liczą na tą samą zdobycz. Zespół gospodarzy wygrywając przeskoczy Gieksę w tabeli i ostatecznie
odbije się od dna. Faworytem wydają się być gospodarze, jednak goście nie przyjadą tylko na wycieczkę. Biorąc pod
uwagę poprzednie wyniki możliwy jest w tej potyczce podział punktów.
Błyskawica : 11 miejsce, 14 pkt.
Morcinek : 8 miejsce, 17 pkt.
Nasz typ : 1x
LKS Bestwina - Drzewiarz Jasienica
Do Bestwiny przyjedzie wicelider rozgrywek, spotkanie pomiędzy solidną w tym sezonie Bestwiną a mającym
aspirację do awansu Drzewiarzem zapowiada się jako najciekawsze spotkanie w tej kolejce. Gospodarze przegrali
dość nieoczekiwanie w Strumieniu i aby powrócić na miejsce w okolicach podium mecz z faworyzowanymi gośćmi
muszą wygrać. Goście po dwóch kolejnych wygrany po 2:0 liczą na utrzymanie tej passy i w sobotnie popołudnie
udadzą się do Bestwiny po komplet punktów. Faworytem spotkania są goście, jednak gospodarze mogą napsuć
sporo krwi drużynie Roberta Sołtyska i nie można w tym spotkaniu wykluczyć remisu.

Bestwina : 7 miejsce, 18 pkt.
Drzewiarz : 2 miejsce, 25 pkt.

Beskid Skoczów - Cukrownik Chybie
Ciekawie zapowiadają się derby ziemi cieszyńskiej które odbędą się w Skoczowie. Beskid w dwóch poprzednich
spotkaniach zdobył 4 punkty i wskoczył na piąte miejsce w tabeli. Goście po czterech kolejnych wygranych złapali
lekką zadyszkę w postaci dwóch porażek, szansę na przerwanie tej niechlubnej serii podopieczni Franciszka
Krótkiego będą już w sobotę. Goście jednak o jakąkolwiek zdobycz punktową będą mieli jednak bardzo trudno i
starając się zachować proporcje pomiędzy drużynami, postawimy jednak na zwycięstwo Beskidu który w chwili
obecnej jest w zdecydowanie lepszej formie.
Beskid : 5 miejsce, 21 pkt.
Cukrownik : 12 miejsce, 12 pkt.

Wilamowiczanka Wilamowice - LKS Radziechowy
Dotychczasowy lider zawita do Wilamowic, będzie to pierwsze w historii spotkanie pomiędzy tymi drużynami w tej
klasie rozgrywkowej. Drużyna beniaminka po dwóch kolejnych porażkach postara się o niespodziankę w postaci
punktów z wyżej notowanym rywalem. Gospodarze w poprzedniej kolejce zagrali bardzo dobre spotkanie w
Puńcowie, przy zachowaniu tej formy są w stanie pokrzyżować plany faworytowi z Radziechów. Jednak nawet w
wypadku remisu w Wilamowicach Radziechowianie utrzymają pozycję lidera. Zajmowane miejsca w tabeli
wskazywałyby zdecydowanie na Radziechowy, jednak nie wykluczamy w tym spotkaniu podziału punktów.
Wilamowice : 10 miejsce, 16 pkt.
Radziechowy : 1 miejsce, 28 pkt.
Niedziela, godz. 14:00
Spójnia Landek - Wisła Strumień
Pnąca się w ligowej tabeli Wisła Strumień zagra w niedzielne popołudnie w Landeku. Gospodarze po dwóch
wygranych znajdują się na szóstym miejscu w tabeli z szansą awansu na pozycję czwartą. Goście wydrapali się z
przedostatniej lokaty dzięki dwóm wygranym co powoduje że Wisła nie stoi na straconej pozycji w starciu ze
Spójnią. W poprzednim sezonie co prawda Landek rozgromił Wisłę aż 6:1, jednak podobny wynik w niedzielę raczej
nie jest możliwy. Jednak potencjał zespołu z Landeka jest o wiele większy od gości i to właśnie Spójnia powinna
odnieść zwycięstwo w tym meczu.
Spójnia : 6 miejsce, 19 pkt.
Wisła : 13 miejsce, 11 pkt.
Skrzyczne Lipowa - Tempo Puńców
Ostatnia w lidze drużyna Skrzycznego Lipowa podejmie u siebie będące na fali wznoszącej Tempo Puńców. Czwarta
drużyna w lidze po dwóch kolejnych wygranych i urwaniu punktów liderowi jedzie do Lipowej po kolejne 3 punkty i
patrząc na wyniki osiągane przez Skrzyczne zwycięstwo to może być naprawdę okazałe. Każdy inny wynik niż
wygrana gości będzie traktowana jako duża niespodzianka, a i nawet sensacja.

Skrzyczne : 15 miejsce, 3 pkt.
Tempo : 4 miejsce, 21 pkt.
Serwis beskidzkapilka.pl jest partnerem Portalu Śląska Cieszyńskiego OX.PL

