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„Czas Ostrzeszowski” jest prywatnym pismem, na áamach którego moĪesz zaprezentowaü swoje poglądy i podzieliü siĊ zainteresowaniami z mieszkaĔcami caáej Ziemi Ostrzeszowskiej.
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PODSUMOWANIE ROZGRYWEK W A – KLASIE, GR. II
W rundzie jesiennej sezonu 2008/09 w rozgrywkach A – klasy gr. II rywalizowały 4 zespoły z powiatu ostrzeszowskiego. Według zajętych miejsc
były to: Lilia Mikstat, KS Rogaszyce, LZS Czajków
i ZEFKA Kobyla Góra. Do faworytów rozgrywek zaliczać się miała Lilia, solidną drużyną miały być Rogaszyce, natomiast Czajków i Kobyla Góra skazywano na walkę o jak największy dorobek punktowy,
ponieważ obydwa zespoły są beniaminkami. O ile
rokowania spełniły się co do zespołu z Czajkowa i
ZEFKI, o tyle zawiodły dwa pierwsze zespoły.
Lilia Mikstat grała bardzo nierówno, przeplatając
mecze zwycięskie porażkami i na pewno postawa
tego zespołu jest rozczarowaniem.
KS Rogaszyce po bardzo udanym starcie i remisie
1 : 1 z Polonią Kępno, w drugim meczu efektownie
pokonał aż 5 : 1 GKS Grębanin. Na tym jednak skończyły się marzenia o dobrej grze i przez pięć kolejnych meczów mistrzowskich zespół spod Ostrzeszowa nie potrafił odnieść zwycięstwa w rozgrywkach.
LZS Czajków wystartował słabo przygotowany do
rywalizacji w wyższej klasie. Brak stabilizacji formy
przełożył się na gorsze wyniki uzyskiwane przez tę
drużynę od połowy października do końca rundy
jesiennej. Ale największym mankamentem czajkowian był brak umiejętności odnoszenia zwycięstw
na własnym boisku, mimo że wielokrotnie byli lepsi
od swoich przeciwników.
ZEFKA „ciułała” punkty, choć początek rywalizacji
miała również nie najlepszy. Gra tego zespołu była
lepsza niż osiągane wyniki. Dopiero druga połowa
spotkań A – klasowych wypadła korzystniej dla tej
drużyny.
Najwyższe zwycięstwo w rundzie jesiennej odniosła drużyna Lilii Mikstat, pokonując na własnym
boisku 7 : 1 GKS Grębanin. Bardzo nieprzyjemną
wpadkę miał zespół z Czajkowa, który przegrał z
Odolanovią 6 : 1. GKS Grębanin nie miał szczęścia
na terenie powiatu ostrzeszowskiego, ponieważ
przegrał w Rogaszycach wysoko 5 : 1. W meczach
pomiędzy sobą drużyny „ostrzeszowskie” toczyły bardzo zacięte boje. W meczach tych najgorszy
bilans ma Lilia Mikstat i ZEFKA, które zanotowały
po jednym zwycięstwie. Czajków i Rogaszyce mają
po dwie wygrane. Ciekawostką tej grupy jest to, że
lider rozgrywek Polonia Kępno nie wygrała na boisku (przy „zielonym stoliku” otrzymała walkower za
mecz z LZS Czajków) ani jednego meczu z drużyną
naszego powiatu. Ze wszystkim zespołami faworyci
uzyskali remisy.
Podsumowanie rywalizacji w A – klasie prezesa
LZS Czajków Jana Kędzi:
Polonia Kępno była od początku faworytem rozgrywek, udało im się utrzymać do końca fotel lidera rozgrywek,
jednakże ostateczne rozstrzygnięcia
zapadną na wiosnę. Liczyłem na to,
że ZEFKA i Lilia będą wyżej w tabeli
rozgrywek, zawiodła mnie drużyna z
Grębanina, myślałem, że jako drużyna
zasiedziała w tej klasie rozgrywkowej
będzie nadawała jej ton. Mój zespół
mógł zdobyć więcej punktów, lecz nie
rozdzieram szat. Ogromne szczęście
miały dwie drużyny, a mianowicie KS
Rogaszyce i LZS Olszowa, które pokonały nas na naszym boisku, chociaż
byliśmy od nich lepsi, Dopiero po rozegraniu na wiosnę co najmniej połowy spotkań zacznie krystalizować się
ostateczny układ tabeli.

Ilość rozegranych spotkań
Ilość strzelonych bramek
Średnia bramek na jeden mecz
Zwycięstwa gospodarzy
Remisy
Zwycięstwa gości
Najwięcej strzelonych bramek
Najwięcej straconych goli
Najwięcej goli strzelonych u
siebie
Najwięcej goli strzelonych na
wyjeździe
Najwięcej goli straconych u
siebie
Najwięcej goli straconych na
wyjeździe
Najwięcej zwycięstw w rozgrywkach odniosły:
Najwięcej remisów
Największa ilość porażek

Najwięcej zwycięstw u siebie
Najwięcej remisów u siebie

91
305
3,35
41
18
32
Płomień Opatów i Siemianice
– 32
GKS Grębanin – 38
Wielkopolanin Siemianice – 20
Płomień Opatów – 21
Gorzyczanka Gorzyce Wielkie
– 18
GKS Grębanin – 25
Polonia Kępno, LZS Olszowa,
Wielkopolanin Siemianice po 8
LZS Trzcinica – 6
Gorzyczanka Gorzyce Wielkie
– 10
Polonia Kępno, KS Rogaszyce,
Lilia Mikstat, W. Siemianice,
Odolanovia Odolanów
GKS Grębanin – 4
Strażak Słupia, Gorzyczanka
Gorzyce Wielkie – 5

Najwięcej porażek u siebie
Najwięcej zwycięstw na
wyjeździe
LZS Olszowa – 5
Najwięcej remisów na wyjeździe LZS Trzcinica – 4
Najwięcej porażek na wyjeździe GKS Grębanin – 6

W porównaniu z innymi zespołami z A – klasy, Polonia zasłużyła na I miejsce po pierwszej rundzie,
pozostałe zespoły, które obecnie są w czołówce,
były też w czołówce w poprzednim sezonie, więc ich
obecność w czubie tabeli nie jest zaskoczeniem. Na
minus można ocenić występy GKS Grębanin – jednej
z lepszych drużyn poprzedniego sezonu. Myślę, że
rozczarowuje Odolanovia, jako spadkowicz z klasy
okręgowej powinna być wyżej w tabeli. Gra ZEFKI
nie przekłada się na osiągane przez ten zespół wyniki, stać tę drużynę na więcej. Rogaszyce miały bardzo dobrą końcówkę. Szkoda , że zawodzi Mikstat – z
takim potencjałem kadrowym powinien znaleźć się
na jednym z pierwszych miejsc – mówi Jacek Skórski – trener zespołu trampkarzy starszych Victorii
Ostrzeszów i zawodnik Lilii Mikstat.
(AW)

Miejsca naszych drużyn po rundzie jesiennej
RAZEM
Nazwa
8.
Lilia Mikstat
9.
KS Rogaszyce
11. LZS Czajków
12. Zefka Kobyla Góra

M.
13
12
13
13

Pkt.
19
16
13
12

DOM
Z. R.
6 1
5 1
4 1
3 3

P.
6
6
8
7

Bramki
25-16
16-20
16-27
21-24

WYJAZD
Z. R. P.
4 0 3
4 0 2
3 0 4
2 2 3

Bramki
16-7
12-8
10-10
13-11

MECZE BEZPOŚREDNIE
Z. R. P.
Bramki
2
1
3
9-9
1
1
4
4-12
1
1
4
6-17
1
1
4
8-13

