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Siedem wygranych w jednej kolejce! Kolejny
kubek do wygrania!
Data publikacji: 18.02.2020 18:20

Rozkręciła się na dobre druga runda sezonu szczypiorniaka. Tym samym rozpędził się MKS
Ustroń wygrywając wszystkie mecze we wszystkich kategoriach!

Początkiem ubiegłego tygodnia Młodziczki pojechały do Zabrza. 13 lutego po solidnym graniu odniosły siódme już
zwycięstwo w tym sezonie. Pokonując 29:16(19:5) Pogoń II Zabrze, po raz kolejny pokazały sportowy charakter.
Powody do zadowolenia daje także rozłożenie zdobytych bramek na wszystkie grające zawodniczki, Trzy z nich
rzuciły najwięcej. I tak po 7 bramek Weronika Trzaskacz i Julia Łukosz, zaś 6 Katarzyna Harbata. Tym samym
dziewczęta nie tylko utrzymały trzecie miejsce w tabeli, ale przede wszystkim pokazały ogromny postęp w szkoleniu.
Drużyna grając drugi sezon, walczy o piąte miejsce w województwie.
W piątek 14 lutego zespół Juniorów Młodszych, grając na wyjeździe, pewnie pokonał MKS Siemion Siemianowice
Śląskie 33:21 (18:12). Ustroń prowadził od początku kontrolując wynik. Bramki zdobywali prawie wszyscy, a
wyróżniający się na rozegraniu Aleksander Bejnar zaliczył 15 celnych rzutów. Do rozegrania pozostaje jeszcze zaległy
mecz w Zabrzu z Górnikiem II, a po nim baraże.
W sobotę w Ustroniu rozegrano turniej ligowy w kategorii Chłopców. Turniej, bo najmłodsza kategoria wiekowa
mecze ligowe rozgrywa na zasadach turnieju. Gospodarzem pierwszej edycji był właśnie MKS. Do Ustronia
przyjechały dwa zespoły Pogoni Zabrze, Grunwald Ruda Śląska i KS Bystra.
Grając w systemie każdy z każdym, chłopcy MKS Ustroń, kolokwialnie mówiąc „wykosili” wszystkich. W turnieju
świetny debiut zaliczył młodszy z braci Bejnarów, Szymon. W czterech meczach rzucił łącznie 19 bramek. A oto wyniki

turnieju:
MKS Ustroń - KS Bystra 7:7 (rzuty karne 3:2)
MKS Ustroń - SPR Pogoń 1945 II Zabrze 18:2
MKS Ustroń - SPR Grunwald Ruda Śląska 19:2
MKS Ustroń - SPR Pogoń 1945 I Zabrze 7:3
Kolejny tydzień lutego MKS Ustroń rozpoczyna, a jakże by inaczej, następnym zwycięstwem. Tym razem jest to
wygrana Młodzików w Zabrzu nad tamtejszym SPR Pogoń 1945 II Zabrze. Zdecydowane zwycięstwo 32:16 (12:6)
Ustroń zawdzięcza w głównej mierze celnym rzutom Łukasza Gogółki – 12 zdobytych bramek i Michała Raszki-8. Do
rozegrania pozostał jeszcze mecz w Ustroniu z UKS MOSM Bytom. To spotkanie nie wpłynie już na zmiany w tabeli,
gdzie czwarte miejsce Ustronia jest pewne.
Ten zwycięski tydzień po raz kolejny pokazał, że piłka ręczna w Ustroniu jest jego znakomitą wizytówką. Równie
ważnym jest szerokie spektrum młodych i ambitnych sportowców, szkolonych przez klub.
Druga seria konkursowych pytań:
1 – Skrót MKS Ustroń to:
A- Międzyszkolny Klub Sportowy Ustroń.
B- Miejski Klub Sportowy Ustroń
C- Mały Klub Sportowy Ustroń
2 – Rzut karny w piłce ręcznej wykonywany jest z odległości:
A- 6 m
B- 7 m
C- 9 m
3 – Ilu zmian zawodników na parkiecie, może dokonać trener podczas meczu?
A- 3
B- 7
C- Bez ograniczeń
Czytelnikowi o nicku „amlim” gratulujemy zwycięstwa w poprzedniej edycji. Tak jak w tamtym konkursie zwycięzca
kolejnego, otrzyma maila na konto logowania w Portalu OX. Z instrukcją odbioru nagrody.
Krystian Medwid

