Niemczanka Niemcza - Victoria Tuszyn 1-1 (14.06.2015)
poniedziałek, 15 czerwca 2015 20:30

Wałbrzyska klasa A (grupa II) jest jedną z najciekawszych lig, w której toczy się niezwykle
zacięta walka o awans. Liczą się w niej aż cztery zespoły. Na dwie kolejki przed końcem
liderem była Victoria Tuszyn, która miała 66 punktów. Drużyny będące na kolejnych trzech
miejscach miały po 65. Były to : Niemczanka Niemcza, Pogoń Pieszyce i Skałki Stolec. Kiedy
przeglądając terminarze zobaczyłem, że Niemczanka zagra z Victorią, czyli lider z wiceliderem,
to postanowiłem zaliczyć mecz na stadionie w Niemczy.

W Niemczy na stadionie byłem w lutym. Wtedy nie grano tam meczu. Był to więc tzw.
groundspotting. Tym razem pierwszy raz pooglądałem w Niemczy mecz, czyli to już był
groundhopping. O samym stadionie i napisach na murach nie będę się powtarzał, bo o tym
pisałem już, co można TUTAJ i TUTAJ przeczytać.
Nie powiem, że odniosłem wrażenie, że dla obu zespołów był to mecz o wszystko. Na
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trybunach było około 110 osób. Nie było dopingu. Przypadkowo podsłuchując rozmowy
miejscowych kibiców dowiedziałem się, że po tym sezonie zespół Niemczanki może zostać
mocno osłabiony. Jeśli chodzi o fanów z Tuszyna, to trudno było mi dostrzec, gdzie mieliby
siedzieć.
Nawet ku zaskoczeniu wielu miejscowych, gospodarze w I połowie przeważali. Oni też, w tej
części gry, zdobyli jedynego gola. Po zmianie stron gracze Niemczanki zagrali podobnie, jak
dzień wcześniej Polacy z Gruzinami, czyli cofnęli się oddając inicjatywę graczom z Tuszyna. Ci
coraz śmielej atakowali narażając się na groźne kontrataki. Oba zespoły były jednak
nieskuteczne. Na kilka minut przed końcem sędzia podyktował rzut karny przeciwko
gospodarzom. Gracze Niemczanki protestowali przeciw tej decyzji. Uważali, że w polu karnym
nie doszło do zagrania ręką. Goście wykorzystali sytuację i doprowadzili do remisu. Pomimo
obustronnych prób wynik nie uległ zmianie. Ostatnie 15 minut było najciekawszym okresem
meczu. W tym czasie było najwięcej emocji.

Mecz odbywał się w upalny dzień, stąd sędzia robił przerwy na uzupełnienie płynów.
Na plus dla Niemczanki zaliczam to, że mają tam bilety, które są w cenie 4 zł. Dzięki temu do
kolekcji doszła mi wejściówka tego klubu, której wcześniej nie miałem.
Remis ten nie ucieszył żadnej z drużyn, bo wykorzystał go zespół Pogoni Pieszyce, który dzięki
zwycięstwu, mając 68 punktów, z 3. miejsca awansował na 1. Na II miejscu z dorobkiem 67
punktów jest Victoria. Po 66 punktów mają zespoły Niemczanki i Skałek. Ten ostatni zespół w
tej kolejce też zremisował.
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