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Obra Zbąszyń na ostatnie ligowe spotkanie udała się do Dusznik. Zbąszyński zespół jechał na
mecz w optymalnym składzie i od początku spotkania osiągnął przewagę, zarówno w
posiadaniu piłki jak i okazjach do zdobycia gola. Zdobywcą, jak się później okazało, jedynego
gola był Piotr Guła, w 25 minucie spotkania. Do końca pierwszej części spotkania obraz gry nie
uległ zmianie i to goście ze Zbąszynia kontrolowali przebieg spotkania. Odmienny przebieg
miała druga część spotkania kiedy to jeszcze przez pierwsze 15 minut Obra stworzyła sobie
okazje do podwyższenia prowadzenia, jednak gospodarze coraz śmielej atakowali i stwarzali
zagrożenie pod bramką Obry. Początek końca tego meczu rozpoczął się w 79 minucie, kiedy to
kopnięty w twarz Robert Turkowiak musiał opuścić plac gry z powodu kontuzji. W 88 minucie
Sokół zdobywa kontaktowego gola w zamieszaniu w polu karnym. Po następnych trzech
minutach w podobnej sytuacji gospodarze zdobywają gola na wagę trzech punktów, po długiej
wrzutce piłki z autu kapitan gospodarzy zdobywa swojego drugiego gola. Niestety mecz kończy
się przegraną Obry, którą do Dusznik wybrała się dopingować grupa około 20 kibiców.
Przegrana w ostatniej kolejce spowodować może spadek nawet na 7 miejsce w tabeli ( przy
ewentualnej wygranej Kłosa Gałowo z Lipnem Stęszew w dniu 10-11-2013). Cel jaki został
postawiony drużynie na tą rundę, czyli zdobycie minimum 22 punktów i choćby 5 miejsce po
rundzie jesiennej również nie zostały osiągnięte.

Teraz zespół czeka przerwa zimowa- czas podsumowań i być może decyzji kadrowodyscyplinarnych dotyczących całego zespołu.

Ostatnim akcentem sportowym będzie występ Obry w towarzyskim Turnieju Piłki Nożnej
Halowej o Puchar Piotra Reissa w dniu 17-11-2013 na hali Zbąszynianka- start godz. 14,00

Skład Obry:
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J. Nowak, Sz. Łamaszewski, R. Turkowiak (79. K. Woźniak), P. Matysiak, H. Ratajczak, J.
Brambor, J. Pietrzak, J. Beyer (88 J. Zmuda) P. Przygocki (73 M. Walda), P. Guła (68. P.
Kaczmarek), H. Chwalisz

Do dyspozycji trenera pozostali: K. Kraszewski, D. Halasz, K. Dymowłok

Relacja ze strony Sokoła Duszniki:

http://sokolduszniki.futbolowo.pl/relacja,803,sokol-duszniki-vs-obra-zbaszyn.html
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