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Baboszewska liga halowej piłki nożnej
Art-Dan wziął wszystko
Zamieszało się w czołÃłwce po trzeciej serii gier baboszewskiej halÃłwki.
Po dwÃłch seriach gier na czele baboszewskiej ligi znajdował się B&I, za jego plecami - ze stratą trzech
punktÃłw - znajdowali się Tynk Pol i Art-Dan, a kolejną trzypunktową stratę miały zespoły: ADL
Lewandowscy, Nextnet i Myken&Champion.
Ostatnie (niedzielne, 17 grudnia) mecze spowodowały duże zmiany w czołÃłwce. Znakomicie sytuację w
terminarzu rozgrywek przede wszystkim wykorzystał Art-Dan, ktÃłry wygrał wszystkie swoje trzy
niedzielne mecze i wskoczył na fotel lidera. W dodatku wypracował aż pięć punktÃłw przewagi nad
liderującym do tej pory B&I, ktÃłremu tym razem przytrafił się słabszy dzień i dopisał do swojego bilansu
zaledwie jeden punkt.
Za wiceliderem, z zaledwie jednym oczkiem mniej, plasują się aż trzy zespoły: Nextnet, Tynk Pol oraz
Myken&Champion.
Z niedzielnej serii gier najbardziej - oprÃłcz lidera - mogą być zadowoleni Nextnet i Myken&Champion.
Drużyny te wygrały bowiem oba swoje mecze, a w teoretycznie najlepszej sytuacji z czołÃłwki jest
Myken, ktÃłry ma jedno spotkanie rozegrane mniej od wszystkich rywali znajdujących się od niego
wyżej w tabeli.
Z zerowym dorobkiem nadal niestety pozostaje Irma Sobanice.
Pozycję lidera w klasyfikacji strzelcÃłw obronił Jakub Palmowski (B&I), ktÃłry ma na swoim koncie
dwanaście goli.
W niedzielę zaś najskuteczniejszy był Patryk Zajączkowski (Art-Dan), ktÃłry na listę strzelcÃłw wpisał się
aż ośmiokrotnie. (r)
Â Â Wyniki III kolejki (17.12.): * Huragan-Meble Skociński - Myken&Champion 0:2 * Oldboy Baboszewo
- B&I Hydraulika Siłowa 1:1 * ADL Lewandowscy - Huragan-Meble Skociński 2:5 * Myken&Champion B&I Hydraulika Siłowa 4:2 * Art-Dan - MKS Mazovia Błomino 7:0 * Tynk Pol - Irma Sobanice 8:1 *
Oldboy Baboszewo - ADL Lewandowscy 0:1 * Art-Dan - Irma Sobanice 2:0 * Nextnet - MKS Mazovia
Błomino 6:0 * Art-Dan - Tynk Pol 6:1 * Nextnet - Irma Sobanice 7:1.
foto: Łukasz Wielechowski
Więcej zdjęć w Galerii

http://www.plonszczak.pl

Kreator PDF

Utworzono 23 January, 2018, 01:13

