
W sobotę 13 maja w ramach 5 kolejki rozgrywek ligowych trampkarze Pasjonata 
Dankowice podejmowali na własnym stadionie dotychczasowego lidera tabeli – ekipę Zapory 
Wapienica. Już od początku spotkania uwidoczniła się wyraźna przewaga piłkarzy gości, 
którzy przejęli kontrolę nad wydarzeniami na boisku. Na pierwszy rzut oka zauważalna była 
znacząca różnica pomiędzy obiema drużynami pod względem warunków fizycznych, co 
miało istotny wpływ na przebieg gry. Dość długo w tym meczu utrzymywał się rezultat 
bezbramkowy, jednak wynikało to przede wszystkim z nieskuteczności zawodników Zapory, 
których strzały dwukrotnie w pierwszej połowie ostemplowały słupek naszej bramki. 
Premierowy gol dla ekipy naszych rywali padł w 25 minucie, gdy nasz bramkarz przegrał 
pojedynek „jeden na jeden” z napastnikiem zespołu gości. Dwie minuty później było już 2:0. 
Tym razem drużyna z Wapienicy zdobyła bramkę po mierzonym uderzeniu z około 20 
metrów. Tuż przed końcem pierwszej części gry nasi przeciwnicy strzelili trzecią bramkę, 
korzystając ze straty piłki przez naszą drużynę w środkowej strefie boiska. Drugą połowę 
spotkania rozpoczęliśmy odważniej, co dało efekt w postaci szybko zdobytego gola. Po 
dośrodkowaniu piłki w pole karne przez Pawła Wilczaka, przelobowała ona bramkarza gości i 
wpadła do siatki.  Kolejne minuty meczu były bardziej wyrównane, ale niestety to zespół 
Zapory Wapienica w 47 minucie uzyskał czwartą bramkę, po tym jak jeden z jej zawodników 
skutecznie sfinalizował dośrodkowanie swojego partnera z prawego skrzydła. Nasza drużyna 
zdołała szybko odpowiedzieć na to trafienie golem autorstwa Michała Bocheńskiego, który 
celnie przymierzył z rzutu wolnego. Niestety w kolejnych minutach znów goście przejęli 
inicjatywę, tworząc kilka wyśmienitych sytuacji bramkowych, z których trzy wykorzystali. 
Podsumowując, Zapora Wapienica pokonała Pasjonata Dankowice 7:2.  

 

LKS Pasjonat Dankowice – Zapora Wapienica 2:7 

Bramki dla drużyny Pasjonata: Paweł Wilczak (36’), Michał Bocheński (50’) 

 

Skład drużyny trampkarzy LKS Pasjonat Dankowice 

Eryk Płonka –Kacper Zajadlak, Nikodem Kądziołka, Jakub Boroń, Patryk Wysogląd –Paweł 
Wilczak ,Michał Bocheński, Łukasz Balcarczyk, Dawid Forystek –Patryk Tobiasz, Jakub 
Gembala oraz Wojciech Ślosarczyk, Kacper Lasota, Eryk Korczyk 
 
Galeria zdjęć z meczu wykonana przez pana Tomasza Kądziołkę. 
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