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W sobotni wieczór pooglądaliśmy mecz skoczowskiej klasy A. Był to pojedynek Spójni
Zebrzydowice z Tempem Puńców. Jadąc na ten mecz wiedziałem, że wchodzę na teren Arka,
znanego groundhoppera z Zebrzydowic, który prowadzi bloga My Football Moments. Jednak
tego dnia coś mu się pokręciło i wylądował na meczu w Zebrzydowicach, ale … koło Krakowa.
Mnie wcześniej zachęcił do meczu w tych swoich Zebrzydowicach, pisząc, że w zespole gości
zagra brat Ireneusza Jelenia. Niestety, ale takiego zawodnika nie zobaczyliśmy. W poprzednich
meczach faktycznie grał.

Mimo to nie żałuję, że wybrałem się na ten mecz. Jak na A klasę to stał on na bardzo wysokim
poziomie. Do tego mecz dostarczył wielu emocji. I połowa tego nie wskazywała. Gospodarze
zdobyli w niej 2 bramki i byli prawie cały czas przy piłce. Goście ograniczali się do mądrej gry
obronnej. Jedna z tych bramek była wyjątkowej urody i można ją poniżej pooglądać.

W przerwie Ela stwierdziła, że zobaczymy, czy zawodnicy Tempa nie zabiegają w II połowie
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graczy Spójni, bo są młodsi i razem mniej ważą. Coś chyba było na rzeczy, bo gra w II połowie
się wyrównała, a nawet były okresy, że goście byli stroną przeważającą. Zmarnowali 2
stuprocentowe sytuacje. W jednej zawodnik dokonał niesamowitego wyczynu. Po jego strzale z
4-5 metra (na pustą bramkę) piłka poleciała na … dach budynku klubowego (jakieś II piętro). W
innej, podobnej sytuacji, piłka przeszła tuż nad poprzeczką. Szkoda, że tej pierwszej sytuacji nie
nagrałem.
Emocje były do końca meczu. W zespole gości wyróżniał się zdecydowanie Krzysztof
Wesołowski, którego nie wiem czemu na kilka minut przed końcem ściągnięto oraz … trener,
który cały czas głośno kierował swoimi zawodnikami.
Na stadionie jest bardzo dużo tablic reklamowych (około 40), co mogłoby świadczyć, że w
Zebrzydowicach klub na brak pieniędzy nie narzeka. Pewnie jednak tak dobrze nie jest skoro
gra w klasie A, gdzie jest liderem. Podjeżdżając pod stadion w oczy rzuca się duży i ładny
budynek klubowy. Wzdłuż boiska jest pojedynczy rząd typowo wiejskich ławeczek. Za 1 z
bramek jest kryta trybunka przypominająca z daleka trochę dworzec autobusowy. Na niej są
plastikowe krzesełka. Ogólnie stadion może się podobać. Na meczu naliczyłem około 75
widzów.
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