Widok w grupie mistrzowskiej. Zespoły z powiatu
skierniewickiego w grupie spadkowej
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W Makowie na inaugurację piłkarskiej wiosny w okręgówce gospodarze przegrali z Unią II Skierniewice. (fot. Adam Michalski)

Ruszyła piłkarska karuzela. W miniony weekend (24-25.04) zespoły występujące w
skierniewickiej okręgówce wróciły na boiska. W związku z wstrzymaniem sezonu zmianie
uległa formuła rozgrywek. Stawka ligowców została podzielona na dwie grupy, mistrzowską
i spadkową. W pierwszej części stawki znalazł się MLKS Widok, o utrzymanie walczy Unia II
i wszystkie ekipy z powiatu skierniewickiego.
Przypomnijmy, piłkarska rywalizacja amatorów została wstrzymana w sobotę (20.03). Zespoły
wróciły do rywalizacji w miniony weekend, po ponad miesięcznej pauzie.
Na spotkaniu przedstawicieli klubów z prezesem Łódzkiego Związku Piłki Nożnej Adamem
Kazimierczakiem ustalono, że anulowana zostanie pierwsza wiosenna kolejka, która odbyła się
jeszcze przed wprowadzeniem obostrzeń. Co ważne rozgrywki toczyć się będą w dwóch grupach,
mistrzowskiej (7 najlepszych drużyn po jesieni) i spadkowej (8-19).

W mistrzowskiej gra toczy się systemem każdy z każdym, czyli odbędzie się 12 spotkań. W spadkowej
odbędzie się jedno spotkanie między poszczególnymi zespołami z założeniem, że jeśli zespół z danym
rywalem jesienią grał na wyjeździe, wiosną zagra u siebie i odwrotnie – zaznacza prezes.
W sezonie 2021/2022 w skierniewickiej grupie okręgówki ma zagrać 16 drużyn. Oznacza to, że
biorąc pod uwagę awans 1. drużyny z A klasy, z ligi okręgowej wiosną spadną aż 4 zespoły. W grupie
spadkowej (11 drużyn) jest aż 6 ekip z powiatu skierniewickiego i 1 z miasta.
W pierwszych meczach wiosny grający w grupie mistrzowskiej Widok Marcina Stolarka wygrał w
Rawie Mazowieckiej z Mazowią 1:0. Bramkę dla gości na wagę 3 punktów zdobył Kacper Orysiak.
W grupie spadkowej ciekawie było w Makowie, gdzie zespół Adama Gasińskiego pokonał Unię II
Skierniewice Artura Osadowskiego 4:3. Bramki dla gości zdobyli: Szymon Kiwała, Eryk Zieliński i
Mateusz Piątkowski. Dla gospodarzy dwukrotnie trafiali Łukasz Markowski i Patryk Błędowski.
Kapitan drużyny wynik ustalił w doliczonym czasie gry.
W derbach powiatu Manchatan Nowy Kawęczyn okazał się lepszy od Olympic Słupia, a mecz
zakończył się wygraną gospodarzy 4:1. Dla drużyny Jarosława Foksa bramki zdobyli: Mariusz
Broniarek, Maciej Cegiełka, Bartłomiej Leniarski i Łukasz Dziąg. Dla gości honorowe trafienie
zanotował Przemysław Fontański.
W innych spotkaniach zespół GLKS RZD Żelazna uległ GLKS Wołuczy 0:3, Pogoń Godzianów
przegrała na wyjeździe z Koroną Wejsce 0:7, w Bełchowie Pogoń pokonała Olimpię Jeżów 4:3, a
Juvenia Wysokienice w Bielawach 3:0 ograła Victorię. Do siatki rywali dwukrotnie trafił Krzysztof
Zieliński, raz Sylwester Kowalczyk.
Kolejne spotkania odbędą się w najbliższy weekend (1-2.05). W grupie mistrzowskiej, w sobotę (1.05)
lider Widok zagra ze Zrywem Wygoda (g.17.00).
W grupie spadkowej, w sobotę: Olympic zagra z Juvenią (g.14.00), GLKS Wołucza podejmie Koronę
Wejsce (g.15.00), Macovia ugości Olimpię Jeżów (g.15.00), Pogoń Bełchów zagra z GLKS RZD
Żelazną (g.16.30). W niedzielę odbędą się mecz Pogoni Godzianów z Manchatanem Nowy Kawęczyn
(g.11.30). Spotkanie Unii Skierniewice z Victorią Bielawy rozegrane zostanie w poniedziałek (3.05).
Mecze nadal rozgrywane są bez udziału publiczności.
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