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<p>W dniu 10 listopada 2013 r dru�yna ULKS Dzierzkowice zako�zy�a rozgrywki klasy "A"
gr.I w rundzie jesiennej.Na p�etku rozgrywek prowadzi zesp�Per�y Borzech� kt�y by� od
pocz�tku faworytem i nie zawi�� swoich sympatyk�.Za liderem jest jest grupa kilku
zespo��/Trzydnik,Go�cierad�,Potok Wielki , Str�, Kowalin / solidnie graj�cych w tej klasie
rozgrywkowej wraz z rewelacj� rozgrywek Ruchem Popkowice. Natomiast<strong> od miejsca
�mego w d�s� zespo�y, przeci�ne i s�abe</strong>, kt�e �mi�zy sob� zdobywaj� punkty
w tych rozgrywkach<strong>.W�r� tych dru�yn jest ULKS Dzierzkowice</strong> kt�y
zdoby� w tej rundzie 13 pkt. , stosunek bramek 27 zdobytych - 37 straconych.Zesp�z
Dzierzkowic u siebie<strong> zdoby� 6 pkt- stosunek �bramek- 13-22</strong>, natomiast na
wyjazdach<strong> zdoby� 7 pkt</strong>,stosunek�<strong>bramek 14-15</strong>. Z
powy�szych danych wida� �e<strong> zesp�nie wykorzysta� mo�liwo�ci osi�gni�ia
lepszego wyniku</strong> z uwagi na bardzo s�ab� gr�na w�asnym boisku.Graj�c w
Dzierzkowicach poni�� kilka pora�ek /Urz��, Popkowice, Go�cierad�/ co spowodowa�o
zdobycie tylko 6 punk�.Najlepsz� formacj� byli napastnicy kt�zy strzelili 27
bramek�<strong>, w�r� nich wyr�ia� si�Pawe� Cywi�ki kt�y strzeli� 11
bramek.</strong>... <span style="line-height: 1.3em;">.W zespole nale�y wyr�i�:Piotr Saluter
, Kamil Kowalski, Piotr Wojniak kt�zy rozegrali 13 meczy w pe�nym wymiarze
�meczowym,<strong>Micha�a Sadowskiego </strong>kt�y mimo studiowania w Katowicach
rozegra� 10 meczy i by� wzorem zaanga�owania w meczach.Ponadto du�e zaanga�owanie
w treningi i mecze wnie�li Marek Kwiatek i Damian Ciekanowski. Odkryciem dru�yny jest
Marcin Surdacki lat 16, �kt�y stara� si�pogodzi�gr�w juniorach i seniorach. Pozosta�ym
zawodnikom r�nie� nale�y podzi�owa�za gr�reprezentowanie ULKS Dzierzkowice.
Podzi�owanie nale�y z�o�y�W�adzom Gminy �w Dzierzkowicach za dofinansowanie
klubu. �W tej rundzie gra�o 20 zawodnik�. Oto zestawienie wed�ug czasu gry- 1-3.<strong> P.Saluter , P.Wojniak, K.Kowalski</strong>- �po 1170 min/jedna bramka/, �4 - P.Cywi�ki- 965
min/ 11 bramek/, 5- M.Sadowski 890 min/2 -bramki/, 6- �S.Bijak - 855 min, 7- A.Zapalski -840
min, 8- M.Kwiatek - 805 min/ 5 bramek/, 9- D.Ciekanowski -685 min, 10-11- K.Chomczyk i
D.Bere�- 650 min, 12- M.Jurak -635 min/ 3 bramki/, 13- P.Kargulewicz- 570 min/ 3 bramki/, 14M.Surdacki -535 min, 15- R.Kowalski -455 min, 16- G.Wisi�ki -370 min,,17- D.Polak - 295 min.
�18- P.Konopka �80 min, 19-A.Ba�a- 20 min, 20-M.G�siorowski 15
min/kontuzja/.......<strong>Treningi we wtorek i czwartek o godz.18.30 na
hali.</strong></span><span style="line-height: 1.3em;"><strong> </strong></span></p>
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