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Unia chcę się przyjrzeć młodzieżowemu zapleczu. Test mecz wskazać młodych chłopaków, którzy otrzymają szansę trenowania z pierwszą drużyną.
Na zdjęciu Hubert Gutkowski (rocznik 1999), który wykorzystał swoją szansę w sezonie 2018/2019. (fot. Adam Michalski)

Nowy sezon w III lidze rusza już 3 sierpnia. W poniedziałek (8.07) zespół Rafała Smalca
rozpocznie przygotowania. Kilka dni później klub zorganizuje test mecz. Gra ma pomóc
wyłonić kilku młodych zawodników, którzy będą trenowali z pierwszą drużyną.

Po kilku dniach treningów, w sobotę (13.07) Unia zagra sparing z Pelikanem Łowicz, w środę (17.07)
rywalem będzie Błonianka Błonie. W sobotę (20.07) podopieczni Rafała Smalca zagrają z Pogonią
Grodzisk Mazowiecki, a tydzień później (27.07) z Wartą Sieradz. Wszystkie mecze
najprawdopodobniej odbędą się w Sierakowicach. W soboty gry rozpoczynać się będą o godzinie
11.00, w środę o 18.00.
Wcześniej, w czwartek (11.07) klub zorganizuje test mecz, w którym sztab chce się przyjrzeć młodym
zawodnikom (1999 rocznik i młodsi), którzy chcą spróbować swoich sił w Unii. – Mocno
weryfikujemy listę zgłoszonych. Mamy także swoją listę zawodników, którzy wcześniej zgłaszali chęć

gry w Unii. Na pewno nie będziemy chcieli z tego test meczu zrobić Towarzystwa Krzewienia Kultury
Fizycznej. Wyselekcjonujemy zawodników na pozycjach, które nas interesują. Mam nadzieję, że
przyjdzie tyle osób, by można było zrobić 2 "11" i zagrać grę kontrolną. Celem jest wybór kilku
zawodników, którzy będą z nami trenowali - mówi Rafał Smalec.
Selekcja będzie prowadzona pod kątem zarówno pierwszej jak i drugiej drużyny. – To jest dla nas
bardzo ważne. Możliwe, że pojawią się zawodnicy, którzy będą chcieli próbować swoich sił w drugiej
drużynie. Jednak, chcę podkreślić, że przede wszystkim ten mecz będzie realizowany pod kątem
przeglądu zawodników i ich przydatności do pierwszego zespołu.
W minionym sezonie, a zwłaszcza w rundzie rewanżowej klub postawił na młodzież. Część piłkarzy
wykorzystała swoją szansę.
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