UDANE WYSTĘPY UNIHOKEISTEK NA ZAKOŃCZENIE ROKU 2017

Ostatnim występem unihokeistek PKS MOS Zbąszyń w 2017 roku był pojedynek
z silnym zespołem SUS Travel Jedynka Trzebiatów. W pierwszym dwumeczu rozgrywanym
na wyjeździe nasz zespół zanotował jedną porażkę i jedno zwycięstwo. Przed swoimi
kibicami chciał więc wypaść lepiej i zdobyć komplet punktów w niełatwym pojedynku.
Bardzo dobre spotkanie rozegrały przed zbąszyńską publicznością zawodniczki PKS MOS
Zbąszyń w sobotę, 16 grudnia. Mecz odbywał się przy wypełnionych trybunach i gromkim
dopingu kibiców, co jest już tradycją meczów unihokejowych. Zawodniczki z Trzebiatowa
lepiej rozpoczęły spotkanie zdobywając prowadzenie w czwartej minucie. Jednak nasz zespół
szybko odrobił stratę i rozpoczął swój marsz po końcowe zwycięstwo. Już pierwszą tercję
kończył przewagą bramkową, w kolejnych minutach powiększając ją dzięki swojej bardzo
dobrej grze. Na wyróżnienie zasłużył cały zespół, który zaprezentował się bardzo dojrzale
dominując nad przeciwniczkami przez cały pojedynek. Zawodniczki włożyły wiele wysiłku w
mecz górując nad zespołem z Trzebiatowa zarówno kondycyjnie, jak i technicznie.
Bramki dla PKS MOS Zbąszyń zdobyły:
1/Klaudia Szelzchen, asysta Joanna Szelzchen,
2/Martyna Rzepa, asysta Agata Jankowska-Burek,
3/ Joanna Szelzchen, asysta Anna Borkowska,
4/ Magdalena Pawlik-Poślednik, asysta Marta Stachowiak,
5/ Marta Stachowiak, asysta Agata Jankowska-Burek,
6/ Joanna Szelzchen, asysta Klaudia Szelzchen,
7/ Marta Stachowiak,
8/ Agata Jankowska-Burek, asysta Joanna Szelzchen.
W konkursie rzutów karnych lepszy okazał się zespół SUS Travel Jedynka Trzebiatów
wygrywając 3:1.
Statuetką dla najlepszej zawodniczki w naszej drużynie została wyróżniona Joanna Szelzchen.
Również drugi, niedzielny mecz, przyniósł nam zwycięstwo. PKS MOS Zbąszyń pokonał
rywalki 7:6 ale kibiców przyprawił o lekkie drżenie serca w ostatnich minutach pojedynku.
Początek był podobny do sobotnich wydarzeń boiskowych. Zbąszynianki zakończyły
pierwszą tercję wysokim prowadzeniem 5:1 dzięki swojej koncertowej wręcz grze.
Po przerwie zawodniczki z Trzebiatowa przystąpiły jednak zdecydowanie do odrabiania strat.
Wysokie prowadzenie lekko uśpiło czujność naszego zespołu, co wykorzystały przeciwniczki
systematycznie odrabiając straty. Ostatnie dwadzieścia minut to pogoń zespołu gości i próby
doprowadzenia do remisu, a tym samym do dogrywki. Na szczęście drużyna PKS MOS
Zbąszyń zachowała do ostatniej syreny jednobramkową przewagę pokonując zespół
z Trzebiatowa i zdobywając komplet punktów.

Bramki dla naszego zespołu zdobywały:
1/ Joanna Szelzchen, asysta Anna Borkowska,
2/ Martyna Rzepa, asysta Marta Stachowiak,
3/ Joanna Szelzchen, asysta Magdalena Marek,
4/ Agata Jankowska-Burek, asysta Ewelina Kozłowska,
5/ Klaudia Szelzchen, asysta Anna Borkowska,
6/ Martyna Rzepa, asysta Magdalena Pawlik-Poślednik,
7/ Magdalena Marek, asysta Joanna Szelzchen.
Najlepszą zawodniczką została Marta Stachowiak.
Każdy, kto przychodzi na mecze unihokeistek widzi progres, jaki szczególnie w tym sezonie,
prezentuje cały zespół. Procentują treningi oraz indywidualna praca wkładana przez
zawodniczki w przygotowania. Poziom wyszkolenia przekłada się na powołania do kadry
kolejnych młodych zawodniczek. Dobra atmosfera i wyniki przyciągają kibiców, którzy coraz
liczniej gromadzą się w weekendy by dopingować nasz zespół.
Teraz przed zawodniczkami zasłużona świąteczna przerwa, a na kolejny, ciekawie się
zapowiadający mecz zapraszamy już w nowym roku - 13 i 14 stycznia. Będzie to pojedynek
z liderem naszej grupy, zawodniczkami z Gdańska.
Skład PKS MOS Zbąszyń: Wiktoria Klimek, Julia Opic, Marta Stachowiak, Kinga
Waszkowiak, Magdalena Marek, Joanna Szelzchen, Martyna Rzepa, Paulina Buchcik,
Aleksandra Bajer, Ewelina Kozłowska, Dagmara Brudnicka, Klaudia Szelzchen, Agata
Jankowska-Burek, Sandra Kasper, Elżbieta Kidoń, Natalia Kupczak, Anna Borkowska,
Magdalena Pawlik-Poślednik; trener Marcin Hoffmann.

