Pewne zwycięstwo KS Az-Bud Komarówka Podlaska!!
KS AZ-BUD – GLKS Roskosz Grabanów 5:0
Bramki:
⚽ 1:0 Krzysztof Klimiuk (asysta Grzegorz Jędrzejewski
⚽ 2:0 Mateusz Janiak (rzut karny)
⚽ 3:0 Grzesiek Jędrzejewski
⚽ 4:0 Dawid Patkowski (asysta Mateusz Daniłko)
⚽ 5:0 Mateusz Daniłko (asysta Grzegorz Jędrzejewski)
Od początku spotkania AZ-BUD dominował na boisku. Na prowadzenie wyprowadził nas Krzysztof
Klimiuk, który po zagraniu ze skrzydła od Grzegorza Jędrzejewskiego uprzedził dwóch obrońców i w
sytuacji sam na sam z bramkarzem posłał piłkę tuż przy lewym słupku bramki. Po 30 minutach gry
Komarówka Podlaska prowadziła już różnicą dwóch bramek. Mikołaj Ilczuk zagrał piłkę między
dwóch obrońców, do której doszedł Grzegorz Jędrzejewski i w sytuacji sam na sam został sfaulowany
przez bramkarza w polu karnym. Do piłki podszedł Mateusz Janiak, który mocnym i precyzyjnym
strzałem zdobył bramkę. Do przerwy było kilka okazji, aby podwyższyć prowadzenie. Jednak strzały
przechodziły wysoko nad poprzeczką.
Druga połowa zaczęła się podobnie jak pierwsza, od szybkiej bramki. Bartosz Bijata uderzył z rzutu
wolnego, a bramkarz gości odbił piłkę, do której najszybciej podbiegł Grzegorz Jędrzejewski i strzelił
obok bezradnego w tej sytuacji bramkarza. Obrońca gości wybijając piłkę z tzw „piątki ” uderzył zbyt
lekko piłkę, którą przejął Dawid Patkowski po czym od razu zagrał do Mateusza Daniłko. Chłopaki
wymienili ze sobą dwa podania po czym Dawid Patkowski uderzył z okolicy 16 metra w dolny róg
bramki zdobywając swoją kolejną bramkę w tym sezonie. Chwilę potem akcje skrzydłem
przeprowadził niezawodny dzisiaj Grzegorz Jędrzejewski po czym będąc w okolicach pola karnego
gości zagrał do nadbiegającego Mateusza Daniłko, który uderzejąc z „pierwszej piłki” zdobył bramkę
ustalając wynik spotkania. W ostatnim kwadransie gry goście walczyli o bramkę honorową. Zawsze
jednak na ich drodze stawali niezawodni dzisiaj obrońcy, a także Karol Bieliński, który przez
praktycznie cały mecz nie miał wiele pracy, ale w końcówce musiał popisać się refleksem zbijając
piłkę na rzut rożny po groźnym strzale rywali. Tym samym zachowaliśmy pierwsze „czyste konto”.
Dziękujemy wszystkim kibicom za bardzo liczne przybycie na nasze spotkanie i za doping:)
Skład KS AZ-BUD: Karol Bieliński- Mateusz Janiak, Ernest Bobruk, Bartosz Bijata, Marcin MarczukRobert Szydło, Mikołaj Ilczuk- Krzysztof Klimiuk, Mateusz Daniłko, Grzegorz Jędrzejewski- Dawid
Patkowski
Ponad to grali: Paweł Klimiuk, Michał Bobruk, Bartłomiej Demianiuk, Tomasz Iwaszko, Damian
Janiak
Za tydzień czeka nas kolejny mecz w Komarówce Podlaskiej, o godzinie 13:00 zagramy z Kanzas
Konstantynów.

