Spotkanie w Częstochowie po ponad dwóch latach
(zapowiedź)
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W najbliższą niedzielę na torze przy ul. Olsztyńskiej miejscowy Włókniarz podejmie Stal
Gorzów. Przypomnijmy, że w ubiegłym roku gorzowianie wygrali mecz walkowerem.
Oznacza to, że ostatni pojedynek tych drużyn na torze w Częstochowie miał miejsce
5 kwietnia 2019 roku, czyli niespełna 2 lata i 3 miesiące temu, mimo że drużyny ciągle
rywalizują w jednej lidze.
Częstochowianie po zwycięstwie zagwarantowanym przez Kacpra Worynę w Zielonej Górze wciąż
zostają w walce o fazę play-off. W przypadku wygranej ze Stalą "biało-zieloni" dopisaliby do swojego
konta kolejne 3 punkty (w Gorzowie Włókniarz wygrał 46:44) i zrównaliby się punktami z
gorzowianami. Podopieczni Stanisława Chomskiego jednak z pewnością zrobią wszystko, aby wygrać
w jaskini "Lwa" i zapewnić sobie miejsce w play-offach, a może nawet objąć fotel lidera w przypadku
przegranej Sparty w Lesznie.

Włókniarz w swoich ostatnich spotkaniach na własnym obiekcie udowodnił, że po problemach z
torem w początkowej fazie sezonu nie ma już śladu. Pewne wygrane z GKM-em Grudziądz oraz
zaskakująca dominacja z Motorem Lublin wlały sporo optymizmu w serca sympatyków
częstochowskiego klubu. Trener Piotr Świderski może być bardzo zadowolony z postawy formacji
juniorskiej. Jakub Miśkowiak i Mateusz Świdnicki już nie tylko wykonują swoją pracę w starciach

przeciwko młodzieżowcom drużyny przeciwnej, ale także odgrywają znaczące role w starciach z
seniorami. W pierwszym pojedynku obu drużyn w Gorzowie obaj młodzieżowcy przywieźli za swoimi
plecami... dwukrotnego Mistrza Świata, Bartosza Zmarzlika. Z pewnością jeśli powtórzyliby taki
sukces przed własną publicznością byłby to fantastyczny moment dla częstochowskich kibiców.
Bartosz Smektała i Kacper Woryna na własnym torze również notowali już bardzo dobre występy.
Leon Madsen po upadku w 1. rundzie cyklu SEC narzekał na ból kolana. Mimo tego zdołał wywalczyć
drugie miejsce w Güstrow, walnie przyczynić się do zwycięstwa Włókniarza w Zielonej Górze oraz
zdobyć 18 punktów w lidze duńskiej. Kibiców może jednak martwić postawa Fredrika Lindgrena.
Szwed swoje bardzo dobre i widowiskowe wyścigi przeplata ze słabymi. W meczu z gorzowianami
postawa 35-latka może być kluczowa.

Stal do Częstochowy przyjeżdża jako wicelider PGE Ekstraligi, który jednak 2 ostatnie wyjazdowe
spotkania przegrał. W pojedynku z GKM-em również "żółto-niebiescy" nie zachwycili. Bartosz
Zmarzlik i Martin Vaculík są niekwestionowanymi liderami drużyny prowadzonej przez Stanisława
Chomskiego, którzy nie zawodzą. W kratkę natomiast jeżdżą Szymon Woźniak i Anders Thomsen. To
właśnie ich postawa może być decydująca w kontekście rezultatu w Częstochowie. Nie raz już
byliśmy świadkami, że czwórkę bez problemu drużyny potrafiły wygrać mecz. Jest oczywiście
również Rafał Karczmarz, którego średnia wyjazdowa wynosi 0,875 pkt./bieg. Wiktor Jasiński
również dużo lepiej prezentuje się przed własną publicznością niż podczas meczów wyjazdowych. Na
domiar złego w awizowanym składzie wciąż brakuje Kamila Nowackiego, który wciąż zmaga się z
kontuzją.

W ostatnich latach to częstochowianie wygrywali u siebie ze Stalą, a liderem "Lwów" we wszystkich
meczach był Leon Madsen. Warto jednak podkreślić, że za każdym razem gorzowianie mocno się
stawiali, o czym świadczy fakt, że najniższy wynik jaki osiągnęli pod Jasną Górą to 41 punktów. W
2019 roku świetne zawody zanotował przy ul. Olsztyńskiej Anders Thomsen (13), dla którego był to
ligowy debiut w barwach Stali.

W godzinach meczu w Częstochowie ma być pochmurnie, ale bez deszczowo. Termometry wskażą
około 20 stopni Celsjusza. Sędzią zawodów będzie Krzysztof Meyze, natomiast komisarzem toru
Jacek Woźniak. W pierwszym meczu Włókniarz wygrał 46:44.

Awizowane składy:
Eltrox Włókniarz Częstochowa
9. Leon Madsen
10. Kacper Woryna
11. Bartosz Smektała
12. Jonas Jeppesen
13. Fredrik Lindgren
14. Jakub Miśkowiak
15. Mateusz Świdnicki
Moje Bermudy Stal Gorzów:
1. Szymon Woźniak
2. Anders Thomsen
3. Martin Vaculík
4. Rafał Karczmarz
5. Bartosz Zmarzlik

6. Wiktor Jasiński
7. Kamil Pytlewski
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