W 3 lata z III ligi (może) do Ekstraklasy, czyli statystyki Odry Opole
środa, 29 listopada 2017 22:44

Odra Opole czwarty raz z rzędu udała się na zimową przerwę będąc na pozycji dającej awans
do wyższej ligi . W dwóch ostatnich sezonach Odra weszła z trzeciej ligi do pierwszej.
Przyjrzyjmy się jej wynikom w poszczególnych ligach. Zobaczmy, czy opolanom w I lidze jest
trudniej, niż było w III lub II. Sprawdźmy, ilu piłkarzy z trzecioligowego składu gra obecnie. Czy
to jest ten sam zespół? Kto zagrał najwięcej spotkań w tych trzech ostatnich sezonach, a kto
zdobył najwięcej bramek? Przyjrzyjmy się statystykom rewelacji polskiej piłki, jaką bez
wątpienia w ostatnich trzech latach jest Odra. Skupmy się na tym okresie.

Porównanie jesieni

Pod pojęciem jesieni rozumiem tzw. rundę jesienną, ale z uwzględnieniem wszystkich spotkań,
które rozegrano przed końcem roku, czyli też tych „wiosennych” rozegranych jesienią.

W tym sezonie Odra w 19 meczach zdobyła 34 punkty i zajmuje II miejsce. Ma 2 punkty
przewagi nad trzecim Rakowem. Awans uzyskają dwa pierwsze zespoły.
W poprzednim sezonie, grając w II lidze, przed przerwą zimową miała 39 punktów, które
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zdobyła też w 19 meczach. To dawało jej trzecie miejsce, które było premiowane awansem.
Nad czwartym zespołem miała aż 8 punktów przewagi.

Dwa lata temu przed zimą rozegrała 15 spotkań, w których wywalczyła 34 punkty. Z III ligi
opolsko-śląskiej mógł awansować tylko zwycięzca i to pod warunkiem, że wygra baraże z
najlepszym zespołem innej grupy. Odra miała tylko 2 punkty przewagi nad Rekordem
Bielsko-Biała.

Na uwagę zasługuje fakt, że trzy lata temu Odra też spędzała zimę w fotelu lidera. Po 21
kolejkach miała 38 punktów i o 2 wyprzedzała Polonię Bytom. Jednak na koniec sezonu
zamieniła się miejscami z klubem z Bytomia i nie awansowała.

Kolejne awanse

Pierwszy awans Odra osiągnęła w sezonie 2015/2016, gdy wygrała III ligę. W 30 meczach
uzyskała 66 punktów i o 4 wyprzedziła BKS Stal Bielsko-Biała. Wygrała 19 meczów, 9
zremisowała, a przegrała tylko 2. Opolanom nie robiło różnicy, gdzie grają. U siebie zdobyli 34
punkty, a na wyjeździe 32. Bilans bramkowy to 63:17. Do awansu niezbędne było jeszcze
wyeliminowanie Vinety Wolin, co się w dwumeczu udało.

Będąc beniaminkiem Odra zajęła w II lidze drugie miejsce. Nad czwartym Radomiakiem miała
aż 15 punktów przewagi. Zdobyła 71 punktów. Wygrała 21 meczów, zremisowała 8, a przegrała
5. I znowu nie robiło jej różnicy, gdzie gra. U siebie wywalczyła 35 punktów, a na wyjeździe 36.
Zdobyła 69 bramek, a straciła 34.

Z jakim wynikiem zakończy ten sezon przekonamy się na początku czerwca 2018 roku.

Łączny bilans trzech ostatnich sezonów

Sumując wyniki z całych dwóch ostatnich sezonów i z tegorocznych spotkań w I lidze, to Odra
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zagrała 83 mecze ligowe oraz 2 barażowe. W trzech różnych ligach w 83 pojedynkach zdobyła
łącznie 171 punktów (bez barażów), co daje średnio 2,04 punktu na mecz. Licząc już z
barażami, to w ewentualnej drodze do Ekstraklasy, w ostatnich trzech sezonach rozegrała 85
spotkań, z których wygrała 51, zremisowała 22 i przegrała zaledwie 12. Zawodnicy Odry zdobyli
161 goli, czyli średnio 1,89 na mecz. Stracili natomiast 72, czyli 0,85 na spotkanie.

Piłkarze, którzy z III ligi weszli do I

Zespół Odry budowany jest niezwykle spokojnie. Po każdym awansie jego trzon zostaje.
Dlatego też jest grupa sześciu piłkarzy, którzy grali w Odrze w trzeciej lidze i grają obecnie w
pierwszej, i wcale nie widać u nich braku doświadczenia na tym poziomie rozgrywkowym. Ci
gracze to: Mateusz Bodzioch, Rafał Brusiło, Mateusz Peroński, Robert Trznadel, Tobiasz
Weinzettel i Tomasz Wepa.

Najwięcej występów

Biorąc pod uwagę mecze ligowe w trzech ostatnich sezonach, to wystąpiło w nich 47 piłkarzy.
Okazuje się, że niesamowitego wyczynu dokonał Rafał Brusiło, który wystąpił we wszystkich
meczach. Był niezastąpiony w trzeciej i drugiej lidze, a teraz jest w pierwszej. Drugi pod tym
względem Tomasz Wepa rozegrał o 10 meczów mniej. Z zawodników, których już w Odrze nie
ma najwięcej spotkań zagrał Waldemar Gancarczyk. W trzeciej i drugiej lidze wystąpił łącznie
55 razy.

85 meczów – Rafał Brusiło (2015/2016 – 32, 2016/2017 – 34, 2017/2018 – 19)
75 – Tomasz Wepa (2015/2016 – 30, 2016/2017 – 32, 2017/2018 – 13)
72 – Mateusz Bodzioch (2015/2016 – 31, 2016/2017 – 27, 2017/2018 – 14)
69 – Mateusz Peroński (2015/2016 – 29, 2016/2017 – 29, 2017/2018 – 11)
67 – Tobiasz Weinzettel (2015/2016 – 19, 2016/2017 – 33, 2017/2018 – 15)
55 – Waldemar Gancarczyk (2015/2016 – 30, 2016/2017 – 25)
52 – Mateusz Gancarczyk (2015/2016 – 30, 2016/2017 – 22)
51 – Dawid Wolny (2015/2016 – 27, 2016/2017 – 24)
49 – Marek Gancarczyk (2016/2017 – 31, 2017/2018 – 18)
47 – Robert Trznadel (2015/2016 – 15, 2016/2017 – 26, 2017/2018 – 6)
46 – Łukasz Winiarczyk (2016/2017 – 27, 2017/2018 – 19)
44 – Marcin Niemczyk (2015/2016 – 20, 2016/2017 – 24)
39 – Łukasz Staroń (2015/2016 – 22, 2016/2017 – 17)
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34 – Damian Ałdaś (2015/2016 – 27, 2016/2017 – 7)
32 – Aleksander Kowalski (2016/2017 – 27, 2017/2018 – 5) i Marcin Wodecki (2016/2017 – 13,
2017/2018 – 19)
28 – Szymon Skrzypczak (2016/2017 – 14, 2017/2018 – 14)
27 – Bartłomiej Kolanko (2015/2016 – 25, 2016/2017 – 2)
25 – Przemysław Bella (2015/2016)
25 – Krzysztof Gancarczyk (2015/2016)
24 – Gabriel Nowak (2016/2017 – 14, 2017/2018 – 10)
18 – Mateusz Marzec (2016/2017 – 8, 2017/2018 – 10) i Bartosz Włodarczyk (2015/2016 – 18)
17 – Janusz Gancarczyk (2015/2016), Rafał Niziołek (2017/2018) i Michał Sypek ((2015/2016 –
11, 2016/2017 – 6)
16 – Jakub Habusta (2017/2018)
15 – Szymon Przystalski (2016/2017)
14 – Bartosz Sobczyński (2016/2017)
13 – Martin Baran (2017/2018), Przemysław Brychlik (2016/2017), Grzegorz Kleemann
(2015/2016) i Bartłomiej Maćczak (2017/2018)
12 – Filip Żagiel (2017/2018)
11 – Vaclav Cverna (2017/2018), Bartłomiej Gawron (2015/2016) i Marcin Stasiowski
(2016/2017)
9 – Maciej Michniewicz (2015/2016) i Mateusz Wrzesień (2016/2017)
7 – Krzysztof Kiercz (2015/2016)
4 – Adrian Droszczak (2015/2016), Adrian Krysian (2016/2017), Mateusz Kuchta (2017/2018) i
Daisuke Matsui (2017/2018)
3 – Paweł Wojciechowski (2017/2018)
2 – Michał Grochowski (2015/2016)
1 – Bartosz Kowalczyk (2016/2017)
Najskuteczniejsi snajperzy

Najwięcej bramek zdobył Waldemar Gancarczyk, który w ciągu dwóch minionych sezonów
strzelił ich 19. O dwie mniej uzyskał Marcin Wodecki, który 9 z nich zdobył w tej rundzie. 15
trafień ma na koncie drugi najlepszy snajper Odry w tej rundzie, Szymon Skrzypczak. Łącznie,
przez te trzy sezony, gole zdobyło dwudziestu ośmiu piłkarzy.

19 goli – Waldemar Gancarczyk (2015/2016 – 12, 2016/2017 – 7)
17 – Marcin Wodecki (2016/2017 – 8, 2017/2018 – 9)
15 – Szymon Skrzypczak (2016/2017 – 9, 2017/2018 – 6)
13 – Dawid Wolny (2015/2016 – 8, 2016/2017 – 5)
11 – Łukasz Staroń (2015/2016 – 7, 2016/2017 – 4)
8 – Mateusz Bodzioch (2015/2016 – 6, 2016/2017 – 1, 2017/2018 – 1), Marek Gancarczyk
(2016/2017 – 6, 2017/2018 – 2) i Mateusz Gancarczyk (2015/2016 – 4, 2016/2017 – 4)
7 – Przemysław Bella (2015/2016)
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6 – Gabriel Nowak (2016/2017 – 5, 2017/2018 – 1)
5 – Marcin Niemczyk (2015/2016 – 3, 2016/2017 – 2) i Mateusz Peroński (2015/2016 – 3,
2016/2017 – 1, 2017/2018 – 1)
3 – Damian Ałdaś (2015/2016), Przemysław Brychlik (2016/2017), Janusz Gancarczyk
(2015/2016) i Tomasz Wepa (2015/2016 – 1, 2016/2017 – 2)
2 – Rafał Brusiło (2015/2016 – 1, 2016/2017 – 1), Krzysztof Kiercz (2015/2016), Mateusz
Marzec (2016/2017), Rafał Niziołek (2017/2018) i Robert Trznadel (2015/2016)
1 – Martin Baran (2017/2018), Krzysztof Gancarczyk (2015/2016), Jakub Habusta (2017/2018),
Szymon Przystalski (2016/2017), Marcin Stasiowski (2016/2017) i Michał Sypek (2015/2016)
Klan Gancarczyków

Przez Odrę przewinęło się pięciu braci Gancarczyków, którzy łącznie w podsumowywanym
okresie zagrali 198 meczów i zdobyli 39 goli. Do bramki przeciwników Odry trafił każdy z braci.
Najwięcej Gancarczyków, bo czterech, zagrało razem w sezonie 2015/2016. W rundzie
jesiennej I ligi występował już tylko Marek, który jako jedyny nie grał w Odrze w III lidze.

Obcokrajowcy

Jeśli chodzi o zagranicznych piłkarzy, to w Odrze pojawili się dopiero w tym sezonie. Chodzi o
dwóch Czechów - Jan Habusta i Vaclava Cvernę, Słowaka Martina Barana i Japończyka
Daisuke Matsui. Łącznie zagrali w 44 meczach i zdobyli 2 bramki.

Trenerzy

Choć Odrze idzie bardzo dobrze, to w ciągu tych trzech sezonów zespół ten prowadziło aż
trzech trenerów. Jesienią 2015 roku szkoleniowcem był Zbigniew Smółka, który po tej rundzie
dostał propozycję pracy w pierwszoligowej wtedy Zawiszy Bydgoszcz i z niej skorzystał.

W rundzie wiosennej i w całym następnym sezonie trenerem Odry był Jan Furlepa, który miał
okazję przeżyć z nią dwa kolejne awanse. I … mu podziękowano za pracę.
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Nowym trenerem został Mirosław Smyła, który z powodzeniem poprowadził drużynę w
rozgrywkach jesiennej rundy I ligi.

Krótko mówiąc żaden ze szkoleniowców Odry nie stracił pracy ze względu na słabe wyniki. Jan
Furlepa, który pracował najdłużej, wywalczył z zespołem 103 punkty, a pozostali szkoleniowcy
zgodnie po 34.

Gra na zero z tyłu

Na uwagę zasługuje fakt, że w tym sezonie zespół Odry aż osiem razy kończył mecz bez straty
gola. I każde to spotkanie kończyło się jego zwycięstwem. Pięciokrotnie czyste konto zachował
Tobiasz Weinzettel. Trzykrotnie sztuki tej dokonał Mateusz Kuchta, który zagrał w czterech
meczach. Łącznie puścił tylko jednego gola, czyli wpuszczał 0,25 bramki na mecz.

Patrząc na grę ofensywną, to zespół Mirosława Smyły, tylko w dwóch meczach nie zdobył
bramki. W dwóch na dziewiętnaście.

Zestawienie to opublikowałem na przegladligowy.com.

www.facebook.com/mojewielkiemecze

www.instagram.com/mojewielkiemecze
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