GLPN - początek XVI kolejki

W środę 13 maja zespół Obry Orlik rozegrał kolejne spotkanie w ramach rozgrywek GLPN.

Przeciwnikiem było Błędno Nądnia. Mecz od pierwszych minut przebiegał pod dyktando
zbąszyńskiego zespołu. Pomimo wielu okazji do zdobycia gola przez blisko 25 minut
utrzymywał się wynik remisowy. Dopiero dobrze wykonany rzut karny przez Maksa Gawła w 24
minucie dał prowadzenie gospodarzom. W pierwszej części goście praktycznie ani razu nie
zagrozili bramce Obry i jednobramkowym prowadzeniem zakończyła się pierwsza część meczu.
Drugie 30 minut to wiele zwrotów akcji i walka do ostatniej sekundy meczu o punkty do ligowej
tabeli. Zaczęło się od gola wyrównującego dla Błędna (była to pierwsza akcja tego zespołu pod
bramką Obry i zaraz zakończona celnym trafieniem). Druga część spotkania to podobny obraz
gry jak w pierwszych 30 minutach. Obra stworzyła sobie niezliczoną ilość okazji do objęcia
prowadzenia, jednak zbyt długie rozgrywanie piłki kończyło się albo stratą, albo piłka po
strzałach lądowała w rękach bramkarza gości zamiast w bramce. Co najgorsze w 53 minucie
gospodarze notują prostą stratę w środku pola i Błędno zdobywa drugiego gola ( drugi celny
strzał na bramkę Obry i znowu celny). Gospodarze mają następnych kilka sytuacji na
doprowadzenia do remisu bez skutku, wszystko ląduję w rękach bramkarza lub są to strzały
niecielne. Dopiero minutę przed końcem Kajtek Wachowski przejmuje dośrodkowaną piłkę z
rogu przez gości i podaję do Maksa Gawła, który szybko przemieszcza się pod bramkę
przyjezdnych i daje gola na wagę remisu. W ostatniej akcji meczu jeszcze Marcin Małycha miał
okazję do zdobycia decydującego gola o zwycięstwie, jednak po raz kolejny zwycięsko z
pojedynku wychodzi bramkarz gości i mecz kończy się remisem. Szkoda straconych punktów
przez zbąszyński zespół, ponieważ kolejny raz młodzi zawodnicy Obry stwarzają sobie wiele
okazji do zdobycia gola, ale zawodzi skuteczność. Skuteczni, i to bólu byli w środę natomiast
goście, którzy na cztery sytuacje zdobyli dwa gole i wywalczyli remis.

W spotkaniu wystąpili:

Marcel Wójcicki, Alan Dworniczak, Jakub Wójcicki, Daniel Niemiec, Kajtek Wachowski, Maks
Gaweł, Marcin Małycha, Fryderyk Zieliński, Cezary Patalas, Aleksander Szopniewski, Dawid
Klimek, Oskar Obst
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