Sprawozdanie
06.10.2019
WRATISLAVIA WROCŁAW – BURZA BYSTRZYCA OŁAWSKA 6-1 (3-1)
żółto-zielone niebieskie
sędziuje Kłopotowski Krzysztof
I asystent Orliński Jakub
II asystent Matusiak Maja
Skład:
23.Sobolewski Wojciech 90’
3.Kiczyński Marcin 90’
2.Caio Tavares Fagundes 72’ - 18.Michalkiewicz Robert 18’
16.Chomik Łukasz 90’
13.Sys Marcin 90’
8.Danicki Tomasz 90’
7.Ziaja Robert 90’
6.Piszczałka Damian 90’
14.Janc Kacper 72’ - 17.Matlęga Mateusz 18’
10.Lenio Paweł 90’
9.Bogacki Maciej 90’
Rezerwa:
1.Gawlik Mateusz
4.Jędrzejewski Dawid
17.Matlęga Mateusz
18.Michalkiewicz Robert
Bramki:
17 min. 1-0 Janc Kacper
28 min. 2-0 Bogacki Maciej
35 min. 2-1 Langiewicz Piotr
38 min. 3-1 Sys Marcin
59 min. 4-1 Caio Tavares Fagundes
70 min. 5-1 Bogacki Maciej
71 min. 6-1 Bogacki Maciej
Żółte kartki:
51 min. Caio Tavares Fagundes (Wratislavia) – nierozważny atak na nogi
przeciwnika.

W niedzielne słoneczne południe, przy ul. Gitarowej, zespół Wratislavii gościł drużynę
z Bystrzycy Oławskiej. Burza przyjechała bardzo zmobilizowana, z wiarą że można
stąd wywieść punkty. Taktyka była prosta, przyjmować ataki na swojej połowie i
skutecznie kontratakować. Pierwsze zadanie realizowali konsekwentnie, co do
drugiego było już gorzej.
W 17 min. pada pierwsza bramka dla „Wrati”. Piłkę na prawą stronę podaje do
Kacpra Janca, Robert Ziaja, ten oddaje niby to strzał niby dośrodkowanie, a
futbolówka odbija się od słupka i wpada do siatki. Jest 1-0. 11 minut później, jest już
2-0. Doskonałym dośrodkowaniem popisuje się Damian Piszczałka, a jeszcze
lepszym strzałem z głowy Maciej Bogacki pokonuje zaskoczonego bramkarza gości.
Po tej bramce wkradło się lekkie rozluźnienie i dekoncentracja w naszym zespole.
To skrzętnie wykorzystali, zawodnicy Burzy i w 35 min. po kontrze pomocnik gości
Piotr Langiewicz pokonuje Wojciecha Sobolewskiego. Jest 2-1. 38 minutę, na pewno
długo nie zapomnimy. W tejże właśnie chwili Marcin Sys, po podaniu Tomasza
Danickiego, oddaje z około 19 metrów przepiękny strzał, po którym bezradny golkiper
gości musiał wyciągnąć piłkę z siatki po raz trzeci. Jest to jego pierwsza bramka w
tym sezonie ligowym.
Druga połowa to już zdecydowana przewaga gospodarzy. Świadczą o tym kolejne
trzy zdobyte bramki. W 59 min. swoją, również pierwszą bramkę w barwach
Wratislavii, zdobywa nasz obrońca Caio Tavares Fagundes. Po dośrodkowaniu z
rzutu rożnego, przez popularnego „Piszcza”, piłkę zgrywa głową Maciej Bogacki, a
Caio z bliskiej odległości strzela czwartą bramkę dla „Wrati”. Jest 4-1.
W 70 min. było już 5-1, po dobrej kontrze, piłkę od Pawła Lenio, dostaje Maciej
Bogacki, który takich asyst nie zwykł marnować. Po chwili znowu nasz najlepszy
snajper zdobywa bramkę. Po dośrodkowaniu Pawła Lenio, piłkę próbuje łapać
golkiper gości, jednak wypuszcza ją z rąk a „Bogi” bez problemu umieszcza ją w
siatce, ustalając wynik spotkania na 6-1.
Brawo Panowie, mimo absencji kilku zawodników, pokazaliście charakter i
determinację i wysoko pokonaliście zawsze niewygodną Burzę.
Kolejne zawodu już w sobotę o godz 15, z zespołem Zenit Międzybórz. Myślę że z
taką grą i z takim zaangażowaniem, po 90 minutach to my będziemy się cieszyć z
trzech punktów.

