Futsal na Ursynowie – SGGW z pierwszym zwycięstwem w
sezonie ekstraklasy
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Ligowy futsal powrócił na Ursynów. Zawodniczki AZS SGGW Warszawa zanotowały pierwsze
zwycięstwo w sezonie 2019/20 w Ekstralidze – Polskiej Lidze Futsalu „Grupie Północnej”.
Podopieczne trenera Roberta Kraski pokonały 3:1 AZS UG Gdańsk.
Kolejne akademickie starcie w tym sezonie zakończyło się tym razem zwycięstwem SGGW. W
pierwszej kolejce drużyna poniosła porażkę 1:9 w meczu z AZS AWF Warszawa. W sobotę jednak
stroną lepszą okazały się reprezentantki ursynowskiej uczelni w składzie: bramkarka Patrycja Rola,
Marta Witoń, Klaudia Dymińska, Agata Kucharska, kapitan drużyny Emilia Wiaderna, a także
rezerwowe: Natalia Betlińska, Marta Krukowska, Aleksandra Godlewska, Weronika Zasowska,
Justyna Borawska, Aleksandra Ogonowska.
- Mój zespół w pierwszym roku zmagań zdobył pierwsze miejsce w I lidze kobiet, zaś w drugim roku
już uplasowaliśmy się na miejscu ćwierćfinałowym w Ekstralidze. W tym roku wzmocniliśmy się i
powalczymy o strefę medalową – obiecuje trener Robert Kraska. O ile pierwszy mecz sezonu mógł
nieco zmartwić, o tyle nastroje po sobotnim spotkaniu są już lepsze.
Od początku meczu zawodniczki z Ursynowa prezentowały się lepiej od swoich rywalek z Gdańska.
Stworzyły więcej sytuacji bramkowych, grały w bardziej zadziorny sposób. Szybko objęły
prowadzenie, którego nie oddały do końca spotkania. Na przerwę schodziły z boiska z prowadzeniem
2:1. Po przerwie dołożyły kolejne trafienie i ostatecznie zwyciężyły 3:1. Zawodniczki z Gdańska

próbowały się odgrywać, szczególnie często próbowały uderzeń z dystansu. Swój dobry dzień miała
jednak bramkarka SGGW, Patrycja Rola. Popisała się ona kilkoma dobrymi interwencjami.
Po sobotnim zwycięstwie AZS SGGW wskoczył na drugie miejsce w tabeli Ekstraligi – zdobyte trzy
punkty mają zatem swoją wielką cenę.
Najbliższe spotkanie AZS SGGW rozegra 30 listopada przeciwko AZS KU Uniwersytet Warszawski w
Centrum Sportu i Rekreacji UW na warszawskiej Ochocie. We własnym obiekcie na Ursynowie
zawodniczki zagrają 14 grudnia, przy okazji meczu z AZS UAM Poznań.
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