
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#2 SEBASTIAN KONEWKA           I  #9 KACPER CHOŁUJ                      #17 HUBERT SZPAK   

#3 PATRYK FIGURA                        I#10 KACPER MARZĘDA                 #24 WOJCIECH POWSZEDNIAK 

#4 PATRYK KUCHCZYŃSKI           II#11 PIOTR SIKORA                         #25 DAMIAN CUPRYŚ                          

#5 JACEK STACHOWICZ                I#13 MAREK MIERZWIAK                #30 PIOTR SAMUŚ 

#6 MACIEJ STĘPNIEWSKI               #14 ŁUKASZ POPŁAWSKI              #36 ADAM LUBAWY                            

#8 SEBASTIAN PŁACZKOWSKI     I#16 KACPER KUSTRA               TRENER: JERZY MARKIEWICZ 
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II LIGA MĘŻCZYZN W PIŁCE 

RĘCZNEJ, GRUPA F 
 

 

02 marca 2018 

godz. 15:00 

Hala ZSRT Zwoleń 
  



 

 

 

 

 

 

 

Prawdziwą huśtawkę emocji dostarczyli nam w ostatnich tygodniach piłkarze ręczni 

UMKS Orlęta Zwoleń. 

Po efektownym zwycięstwie nad AZS AWF Warszawa 35-28 (do przerwy 21-15), gdzie 

dominowaliśmy przez całe spotkanie (najwięcej bramek rzucił Marzęda Kacper-11, Kuchczyński 

Patyk-6, Szpak Hubert i Cupryś Damian po 4) z optymizmem przygotowywaliśmy się do kolejnego 

spotkania. Nasz rywal – drużyna SPR Handball Płock rywalizowała z nami w zeszłorocznych 

rozgrywkach III Ligi, dwukrotnie wygrywając: 42-26 i 28-22. W jej szeregach gra wielu 

zawodników, którzy występowali 

na parkietach Superligi lub byli 

reprezentantami Polski w 

kategoriach młodzieżowych. 

Mecz odbył się w dniu 23.02 br o 

godz. 19.15. Pierwsza połowa 

tego spotkania napawała 

optymizmem pomimo 

niekorzystnego dla nas wyniku 

14-12. Niestety przespany 

początek II połowy (gospodarze 

szybko rzucili 3 bramki) 

wpłynął na naszą nerwowość i 

pomimo ambitnej pogoni (przy 

wyniku 27-23 byliśmy w posiadaniu piłki i nie wykorzystaliśmy świetnej okazji na zbliżenie się do 

przeciwnika na 2 bramki) przegraliśmy 35 – 28. Naszym najlepszym i najskuteczniejszym 

zawodnikiem był w tym meczu Patryk Kuchczyński strzelec 11 bramek (4 rzucił Maciej Stępniewski 

a 3 Damian Cupryś – nasze nowe nabytki). Szkoda niewykorzystanych czystych sytuacji oraz 

nietrafionych 

rzutów karnych (aż 3 

w całym meczu).  

Szkoda jest 

tym większa, że 

sensacyjnej porażki 

doznali liderujący w 

całych rozgrywkach 

zawodnicy łódzkiej 

Anilany. Przegrali oni 

z naszymi 

dzisiejszymi 

przeciwnikami, 

szczypiornistami KS 

Szczypiorniak 

Dąbrowa Białostocka, 

26-28. 

 



 

W dalszym ciągu tracimy do lidera 3 punkty, martwi natomiast fakt zbliżania się innych 

drużyn . Dąbrowa Białostocka traci do nas 1 punkt (mając mecz zaległy do rozegrania), natomiast 

Azoty II Puławy tracą 2 oczka.  

Nasz dzisiejszy rywal na parkietach II ligowych gra czwarty sezon. W sezonie 15/16 zajęli 

12 miejsce (na 14 drużyn( w sezonie 16/17 miejsce 6, natomiast w poprzednim byli na miejscu 3. W 

obecnym sezonie najlepszym strzelcem zespołu jest Mateusz Łabieniec strzelec 84 bramek. Równie 

groźni mogą być: Sebastian Pers autor 77 bramek oraz Mateusz Bruszewski (43 bramki) i Adam 

Lewkowicz, który rzucił 39 bramek. 

Doskonale wiemy, że po 

naszej ostatniej porażce nie ma już 

miejsca na błąd w dzisiejszym 

meczu. Sytuacja w tabeli robi się 

dość napięta, a mecz z Dąbrową jest 

dla nas niezwykle ważny. Wiemy, 

że nasz przeciwnik ceniony jest 

głównie za mocną obronę. Skupimy 

więc na dłuższej grze w ataku, 

której założeniem będzie 

znalezienie dziury w szeregach 

przeciwnika i rzut z czystej pozycji. 

Zdecydowanie musimy poprawić grę w naszej obronie i z każdej wybronionej piłki starać się skarcić 

przeciwnika kontrą. Jedno jest pewne jak zawsze damy z siebie wszystko i postaramy zapewnić się 

dawkę pozytywnych emocji naszym kibicom. – Mówi Kacper Kustra bramkarz zespołu Orląt.   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


