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Przed nami kolejny i miejmy nadzieję bardzo emocjonujący weekend z Bielską Ligą
Okręgową. Tym razem wszystkie zespoły rozegrają swoje spotkania w sobotę tj; 4
Listopada o godzinie 13:00. Z ciekawszych starć warto przyjrzeć się spotkaniom pomiędzy
Morcinkiem Kaczyce a Beskidem Skoczów oraz Drzewiarzem Jasienica, który podejmie
Spójnię Landek. Tym razem pauzuje zespół Koszarawy Żywiec. Oto krótka zapowiedź
zbliżającej się kolejki.
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RKS Cukrownik Chybie - LKS Pasjonat Dankowice, Sobota godz. 13:00
W Chybiu dojdzie do konfrontacji miejscowego Cukrownika z zajmującym trzecie miejsce w tabeli Pasjonatem
Dankowice. Faworytem tego spotkania bezsprzecznie są goście, którzy w tym sezonie grają chyba najbardziej
ciekawy futbol. Cukrownik, który po czterech zwycięstwach z rzędu piął się w górę tabeli znów najwyraźniej
przeżywa kryzys z początku sezonu i ostatnie trzy mecze tego zespołu kończyły się porażką. Z pewnością w tym
spotkaniu nie zabraknie walki o każdą piłkę oraz ostrych starć. Wszystkich sympatyków obu drużyn zapraszamy
już jutro na boisko Cukrownika.
LKS Wisła Strumień - LKS Błyskawica Drogomyśl, Sobota godz. 13:00
Notująca ostatnio passę trzech meczy bez porażki drużyna Wisły Strumień podejmie na własnym terenie gości z
Drogomyśla. Obie drużyny w tym sezonie spisują się poniżej oczekiwań działaczy oraz swych kibiców. Mecz ten
będzie świetną okazją do odskoczenia od dołu tabeli. Obiektywnie patrząc spotkanie będzie bardzo wyrównaną
potyczką, lecz patrząc po ostatnich wynikach chyba w minimalnie lepszej formie obecnie są gospodarze, dla
których każde spotkanie jest na wagę złota. Goście przeplatają zwycięstwa porażkami, wplatając sporadycznie
remisy.
LKS Radziechowy - LKS Skrzyczne Lipowa, Sobota godz. 13:00
Teoretycznie bardzo łatwe zadanie i trzy punkty można dopisać przed meczem aktualnemu liderowi tabeli,
drużynie LKS Radziechowy. Należy jednak pamiętać, że ich sobotni goście z Lipowej, którzy pomimo tego iż zajmują
ostatnią pozycję w lidze, każdy mecz traktują jako być albo nie być. W piłce nożnej mecz rozpoczyna się od wyniku
0:0. Każdy inny wynik tej potyczki niż łatwe i wysokie zwycięstwo piłkarzy trenera Mariusza Kozieła będzie wielką
sesnacją. Pamiętajmy jednak, że sport a w szczególności football napisał już nie jeden
scenariusz...
LKS Drzewiarz Jasienica - KS Spójnia Landek, Sobota godz. 13:00
Do bardzo ciekawego pojedynku w sobotnie wczesne popołudnie dojdzie w Jasienicy gdzie Drzewiarz podejmować
będzie gości zza miedzy, czyli ekipę Spójni Landek. Spotkanie drugiej z szóstą ekipą w tabeli można śmiało nazwać
hitem tej kolejki. Drzewiarz, który od pamiętnej porażki w Radziechowach 2 Października wziął się w garść i
konsekwentnie każde kolejne spotkania wygrywa będzie musiał wspiąć się na wyżyny swoich umiejętności by
pokonać piłkarzy z Landeka. Wynik tego meczu jest sprawą otwartą, jednak mając na uwadze fakt iż każde kolejne
potknięcie gospodarzy będzie oddalało ich od upragnionej po zakończeniu sezonu pozycji i zarazem awansu. Tak
więc emocje gwarantowane będą dla tych, którzy zdecydują się odwiedzić stadion Drzewiarza i wspomóc swoich
pupili.

LKS Tempo Puńców - LKS Bestwina, Sobota godz. 13:00
Świadkami kolejnego (przynajmniej na papierze) dobre meczu powinni być kibice, którzy zasiądą na stadionie
Tempa Puńców podejmującego drużynę LKSu Bestwina. Obie drużyny obecny sezon mają bardzo udany plasując
się odpowiednio na 4 oraz 8 pozycji w ligowej tabeli. Za faworyta tego meczu na pewno możemy uznać
gospodarzy, którzy to ostanie mecze wygrywają. Inaczej sprawa ma się z Bestwiną, która to wygrany mecz
przeplata dwoma porażkami. Jednak dopóki piłka w grze dopóty wszystko może się zdarzyć.
GKS Morcinek Kaczyce - KP Beskid 09 Skoczów, Sobota godz. 13:00
W Kaczycach miejscowa Gieksa podejmować będzie rewelacyjnego beniaminka jakim bez wątpienia jest Beskid
Skoczów. Gospodarze tego spotkania nie mogący jak na razie wygrać dwóch kolejnych meczy pod rząd z
pewnością mają wielki orzech do zgryzienia przed jutrem. Piłkarze świetnie spisującego się jesienią Beskidu łatwo
skóry nie sprzedadzą i znając wielkie ambicje trenera Marcina Michalika będą chcieli już od samego początku
narzucić swój styl i zdominować gospodarzy. Jednak nawet remis nie będzie krzywdzącym wynikiem dla obu stron.
LKS Zapora Porąbka - LKS Wilamowiczanka Wilamowice, Sobota godz. 13:00
Mecz dwóch drużyn, które jeszcze w zeszłym sezonie dzieliła różnica aż dwóch klas rozgrywkowych. W tym sezonie
jednak to ekipa beniaminka z Wilamowic prezentuje się lepiej od spadkowicza z IV ligi i chyba można się pokusić o
stwierdzenie, że to goście będą faworytem tej potyczki...
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