Kto się komu zrewanżuje? (zapowiedź)
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W niedzielę o 16:30 na Stadionie im. Alfreda Smoczyka w Lesznie rozpocznie się mecz o
trzecie miejsce w Drużynowych Mistrzostwach Polski. Miejscowa Fogo Unia podejmie Moje
Bermudy Stal Gorzów, a pojedynek tych zespołów zapowiada się nie mniej emocjonująco niż
rywalizacja o złote medale.
Leszczyńsko-gorzowskie pojedynki od lat elektryzują kibiców obu zespołów. Unia i Stal regularnie
spotykają się ze sobą w meczach o medale Drużynowych Mistrzostw Polski. Od sezonu 2014
„Byki” mierzyły się z rywalami z Gorzowa aż trzykrotnie w dwumeczach finałowych. Przed
siedmioma laty wygrał klub znad Warty, lecz w sezonach 2018 i 2020 górą byli podopieczni Piotra
Barona. Gorzowianie przystąpią do meczu zmotywowani właśnie po zeszłorocznej klęsce, a spotkanie
będzie dobrą okazją do rewanżu.
Leszczynianom również nie powinno brakować motywacji. Choć jak co roku biało-niebiescy mierzyli
w mistrzowski tytuł, to po porażce w półfinale mecz o trzecią lokatę jest ostatnią szansą na medal.
Dodatkowym smaczkiem będzie fakt, że dla Emila Sajfutdinowa najbliższe dwa mecze będą ostatnimi
w barwach wciąż aktualnych Drużynowych Mistrzów Polski. Rosjanin spędził w leszczyńskim zespole
ostatnie 7 lat i był jednym z ojców serii tytułów w latach 2017-2020.
Podczas rundy zasadniczej dwukrotnie wygrywała drużyna z Gorzowa Wielkopolskiego. Moje
Bermudy Stal na inaugurację sezonu wygrała w Lesznie 48:42, a kilka tygodni później przed własną

publicznością pokonała Fogo Unię 47:43. Oba mecze obfitowały w emocjonujące wyścigi i nie inaczej
powinno być w mecz o brązowy medal. Tak więc leszczynianie będą chcieli zrewanżować się za
porażkę z rundy zasadniczej, a gorzowianie za ubiegłoroczny finał.
Trudno pokusić się o wskazanie faworyta tego pojedynku. Byliby nim gorzowianie, jednak Martin
Vaculík oraz Szymon Woźniak cały czas nie ustabilizowali formy po kontuzjach. Wyrównane wydają
się też formacje juniorskie. Wiktor Jasiński to niewątpliwie najlepszy z młodzieżowców obu ekip,
jednak zupełnie nieobliczany Damian Ratajczak z pewnością będzie w stanie stawić mu czoła. O
triumfie w dwumeczu będą decydować niuanse.
Start do pierwszego wyścigu w Lesznie zaplanowano na Portal speedwaynews.pl przeprowadzi
relacje LIVE z tego spotkania. Kliknij, aby zobaczyć układ par na to spotkanie.
Awizowane składy:
Fogo Unia Leszno:
9. Emil Sajfutdinow
10. Janusz Kołodziej
11. Jaimon Lidsey
12. Jason Doyle
13. Piotr Pawlicki
14. Krzysztof Sadurski
15. Damian Ratajczak
16.
Moje Bermudy Stal Gorzów:
1. Szymon Woźniak
2. Anders Thomsen
3. Martin Vaculík
4. Rafał Karczmarz
5. Bartosz Zmarzlik
6. Wiktor Jasiński
7. Kamil Nowacki
8.
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