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Co wydarzyło się na boiskach piłkarskich w naszym regionie? Wybieramy najciekawsze
wydarzenia, które miały miejsce w ostatnich dwóch dniach. Przypominamy także o zbiórce
na rzecz BeskidzkiejPilki.pl, a link do strony, gdzie można wpłacić pieniądze, znajdziecie
poniżej.

Drogomyślanie odnieśli pewne zwycięstwo w Goleszowie, fot. AP

A - A klasa na razie należy do ubiegłorocznych beniaminków. Liderem pozostaje Pogórze (19 pkt.), a tuż za
jego plecami znajdują się zawodnicy UKS APN Góral Istebna, którzy tracą tylko jedno oczko
B - Błyskawica wróciła na zwycięski tor
C - To nie był udany weekend dla naszych czwartoligowców. Kuźnia poniosła porażkę w Tychach z rezerwą
GKS-u, przez co spadła w tabeli na trzecie miejsce. Spadek zanotowali także skoczowianie, którzy z "0" wrócili z
Dankowic, gdzie musieli uznać wyższość drugiej drużyny Podbeskidzia Bielsko-Biała
D - Zaledwie dziewiętnaście minut trwało starcie CKS-u Piast z rezerwą Błyskawicy Kończyce Wielkie. Goście
zawitali do Cieszyna w okrojonym składzie, co wykorzystali gospodarze tego meczu, którzy w ciągu 19 minut
zdobyli pięć bramek. Jeden z zawodników rezerwy nie mógł kontynuować gry z powodu kontuzji i sędzia
musiał przedwcześnie zakończyć spotkanie
E - Emocji nie zabrakło w Górkach Wielkich. Spójnia, w ostatnich kilkunastu minutach, zdołała dwukrotnie
pokonać defensywę Ochab i sięgnęła, po pierwszy w tym sezonie, komplet punktów (4:3). Bohaterem
gospodarzy okazał się Mateusz Nowak, który zdobył dla nich wszystkie bramki
F - Mamy dla Was dwa fotoreportaże z tego weekendu. Andrzej Poncza robił zdjęcia na meczu Goleszowa z
Błyskawicą Drogomyśl, a Piotra Góreckiego nie mogło zabraknąć na spotkaniu ligowym w Pogórzu, do którego
zawitali piłkarze z Pielgrzymowic

G - Grad goli widzieli kibice, którzy wybrali się na mecz rezerwy Beskidu Skoczów z Olzą Pogwizdów. Spotkanie
zakończyło się wygraną gospodarzy, 6:3
J - Daniel Jaworski poprowadził Błękitnych do zwycięstwa w Nierodzimiu. W starciu dwóch beniaminków
skoczowskiej A klasy, górą z pojedynku wyszli piłkarze z Pierśćca, którzy odnieśli najwyższą wygraną w tym
sezonie - 7:1. Trzy bramki dla gości zdobył właśnie Jaworski
N - "Niewykorzystane okazje się mszczą" - przyznał Marek Bakun dla oficjalnej strony klubu TS 1909 Piast
Cieszyn. Jego podopieczni ponieśli porażkę na boisku Wisły Strumień, 1:2. Dla Marcina Rabczaka, który pod
koniec sierpnia zastąpił Pawła Szpilarewicza, to pierwsze zwycięstwo na ławce trenerskiej Wisły
O - Ostatnia akcja zadecydowała o końcowym wyniku spotkania Brennej z Kończycami Małymi. Więcej zimnej
krwi zachowali gospodarze, którzy doprowadzili do remisu i oba zespoły podzieliły się punktami - 2:2
P - W starciu Pruchnej z Puńcowem lepsi ci drudzy, a zwycięstwo zapewnili im Tomasz Stasiak oraz Alan
Pastuszak. Dla piłkarzy Wojciecha Gumoli to czwarte zwycięstwo w sezonie i obecnie plasują się na trzecim
miejscu
R - Rudnik może pochwalić się kompletem punktów po trzech meczach. Tym razem, wicelider skoczowskiej B
klasy poradził sobie w Golasowicach.

W - Wsparcia potrzebują redaktorzy BeskidzkiejPilki.pl, którzy rozważają zaniechanie działań. Dla większości
fanów piłki nożnej w naszym regionie to dość niepokojąca wiadomość, gdyż jest to sprawnie działający portal z
najświeższymi informacjami a także serwisem LIVE. Zbióra prowadzona jest TUTAJ
Z - Zebrzydowice odniosły skromne zwycięstwo - 1:0 - po bramce Krystiana Stracha. Zawodnicy Koszarawy
Żywiec stworzyli kilka okazji do strzelenia gola, ale w bramce Spójni świetnie spisywał się Krzysztof Salach. Dla
podopiecznych Grzegorza Sodzawicznego to drugie zwycięstwo z rzędu, a trzecie w tym sezonie
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