Piłkarki ręczne z SP Przecław Mistrzyniami Podkarpacia!!!
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11 kwietnia 2018 r. w Cmolasie odby? si? fina? wojewódzki w pi?ce r?cznej w ramach Igrzysk Dzieci.
Gospodarzem turnieju by? zespó? z Dzikowca, oprócz którego udzia? w zawodach wzi??y nast?puj?ce szko?y: SP
Besko, SP nr 2 Próchnik i SP Przec?aw. Po uroczystym powitaniu, wyst?pieniach zaproszonych go?ci i cz??ci
artystycznej przyst?piono do rywalizacji. W pierwszym meczu nasz zespó? spotka? si? z faworytem turnieju ekip? z
Dzikowca. Przez ca?y czas trwania meczu wynik oscylowa? w okolicy remisu lub dziewcz?ta z Dzikowca
prowadzi?y 1 bramk?. Punktem zwrotnym spotkania by? obroniony na 3 min. przed ko?cem meczu karny przez
nasz? bramkark?, po którym nasz zespó? rzuci? bramk? i wyszed? na prowadzenie 7:6 i ten wynik mimo wielu
stara? obu dru?yn nie uleg? zmianie do ko?ca spotkania. W drugim meczu nasza ekipa podejmowa?a SP z Beska.
Mecz zacz?? si? dobrze dla Przec?awia od prowadzenia 4:1 i nasz zespó? kontrolowa? wynik meczu szczególnie
w drugiej po?owie. Mecz zako?czy? si? wynikiem 9:4 dla naszej dru?yny. Ostatnie spotkanie rozpocz??o si? od
prowadzenia naszych dziewcz?t 3:0 jednak d?u?szy odpoczynek zespo?u z Pruchnika (nasz zespó? gra? mecz po
meczu) sprawi?y, ?e na 4 minuty przed ko?cem rywalizacji nasza ekipa prowadzi?a tylko 7:4. Mecz zako?czy? si?
wynikiem 9:5 dla naszego zespo?u. Mecz by? popisem naszego bramkarza – Alicji Hasek, która obroni?a w tym
spotkaniu wszystkie 3 rzuty karne. Po zako?czonym turnieju by?a wielka rado?? z odniesionego sukcesu i
dekoracja naszych zawodniczek z?otymi medalami, które wr?cza? urz?duj?cy wiceprezes Szkolnego Zwi?zku
Sportowego – Jacek Bigus. Nagrod? indywidualn? – puchar dla najlepszej zawodniczki naszej dru?yny otrzyma?a
Alicja Hasek.
Nasze zawodniczki uzyska?y awans do Fina?u Krajowego, który odb?dzie si? w G?ucho?azach na prze?omie maja
i czerwca.
Sk?ad dru?yny dziewcz?t:
Alicja Hasek, Aleksandra Pazdro, Aneta Dybska, Kornelia Stochmal, Hodur Izabela, Katarzyna Malczy?ska,
Agnieszka Wach, Magdalena Lasek, Angelika Cis?o, Martyna Mazur, Oliwia Soko?owska, Weronika Wra?e?,
Mariia Zherebetska, Klaudia Skrzypek, Julia Kopacz.
Dziewcz?ta do zwyci?stwa poprowadzi? p. Piotr Su?ek
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