
W 3 kolejce rozgrywek ligowych drużyna trampkarzy Pasjonata Dankowice zmierzyła 
się w meczu wyjazdowym z zespołem LKS Mazańcowice. Spotkanie to rozgrywane było na 
bardzo grząskim boisku, które utrudniało obu drużynom płynne operowanie piłką. Niestety 
początkowe minuty gry nie były dla nas udane i szybko straciliśmy dwie bramki. W 6 
minucie napastnik ekipy gospodarzy po otrzymaniu prostopadłego podania z głębi pola 
płaskim strzałem pokonał Eryka Płonkę. Pięć minut później w podobnych okolicznościach 
straciliśmy drugiego gola. W dalszej części pierwszej połowy przejęliśmy inicjatywę, jednak 
brakowało nam skuteczności w wykończeniu akcji. Dwukrotnie bliski zdobycia gola był 
Paweł Wilczak , jednak zarówno jego uderzenie lewą nogą, jak i strzał głową po dograniu 
piłki z rzutu rożnego przez Michała Bocheńskiego powędrowały nad poprzeczkę bramki 
rywali. W 33 minucie strzeliliśmy bramkę kontaktową, po tym jak Kuba Gembala z 
niewielkiej odległości skierował piłkę do siatki zespołu z Mazańcowic, wykorzystując 
podanie Michała Bocheńskiego. Na początku drugiej połowy meczu doskonałą szansę na 
doprowadzenie do wyrównania miał Łukasz Balcarczyk, jednak jego uderzenie było zbyt 
lekkie, aby zaskoczyć bramkarza gospodarzy. Jak to często bywa, niewykorzystane sytuacje 
zemściły się na naszej drużynie i w 46 minucie zespół z Mazańcowic zdobył trzeciego gola. 
Strzał piłkarza ekipy gości obronił jeszcze nasz bramkarz, jednak dobitka jednego z jego 
partnerów okazała się skuteczna. Dwie minuty później Kuba Gembala wykorzystał błąd 
jednego z obrońców ekipy gospodarzy i w sytuacji „sam na sam” pokonał bramkarza rywali. 
Ten sam zawodnik mógł jeszcze doprowadzić do remisu po tym jak otrzymał podanie z 
prawego skrzydła od Łukasza Balcarczyka, jednak jego uderzenie było niecelne. Ostatecznie 
drużyna z Mazańcowic pokonała Pasjonata Dankowice 3:2. Do zdobycia punktów naszej 
drużynie zabrakło przede wszystkim skuteczności. 

 

LKS Mazańcowice – LKS Pasjonat Dankowice 3:2 

Bramki dla drużyny Pasjonata: Jakub Gembala (33’, 48’) 

 

Skład drużyny trampkarzy LKS Pasjonat Dankowice 

Eryk Płonka –Wiktor Papla, Nikodem Kądziołka, Jakub Boroń, Patryk Wysogląd –Paweł 
Wilczak ,Michał Bocheński, Patryk Tobiasz, Dawid Forystek – Łukasz Balcarczyk, Jakub 
Gembala oraz Wojciech Ślosarczyk, Szymon Lipowiecki, Kacper Lasota 
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