KS Rybnik wicemistrzem Śląska Sędziów w Halowej Piłce
Nożnej
W dniu 7.01.2012 r w Raciborzu w hali Rafako Arena odbyły się XVIII
Halowe Mistrzostwa Śląska Sędziów Piłki Nożnej im. Edwarda Konopki. W turnieju
tym II miejsce zdobyła drużyna Kolegium Sędziowskiego Podokręgu Rybnik,
występująca w składzie: Wojciech Chmielewski (bramkarz), Zbigniew Adamczyk,
Marcin Auguścik, Marcin Elsner, Sebastian Frenke (trener) Andrzej Gorzawski,
Tomasz Kąsek, Dariusz Piaścik, Roman Wiesiołek, Artur Witoszek. Kierownikiem
drużyny był Krzysztof Palej a II trenerem Janusz Kania. W fazie grupowej drużyna
uzyskała następujące wyniki: z KS Bytom 2:1 (bramki A. Gorzawski, M. Elsner);
z KS Częstochowa 2:1 (A. Gorzawski, D. Piaścik); z KS Bielsko- Biała 2:2 (2 D.
Piaścik) oraz KS Lubliniec 3:0 (T. Kąsek, 2 D. Piaścik). W półfinale z KS Sosnowiec
padł remis 0:0 i w rzutach karnych zwyciężył KS Rybnik 3:2 a skutecznie karne
wykonywali A. Witoszek, A. Gorzawski oraz D. Piaścik. W meczu finałowym
niestety drużyna sędziów z Rybnika uległa sędziom z Katowic 0:3. W całej historii
Halowych Mistrzostw Śląska rybniczanie po raz drugi zdobyli wicemistrzostwo,
a tegoroczne osiągnięcie zostało okrzyknięte jako duża niespodzianka, gdyż nikt nie
stawiał, że drużyna sędziów z Rybnika dotrze do finału. Jako pierwsi gratulacje
złożyli obecni na turnieju Prezes Podokręgu Rybnik Franciszek Wrana oraz
Honorowy Prezes Podokręgu Rybnik Alojzy Musioł. Przewodniczący KS Rybnik
Grzegorz Pytel po turnieju powiedział: Jestem dumny z postawy chłopaków
w turnieju, walczyli w każdym meczu do końca a w dwóch meczach strzelali
decydujące bramki w ostatnich sekundach. We wszystkie mecze grupowe zmuszeni
byli włożyć wiele sił, dlatego zabrakło ich w meczu finałowym i nie mogli w nim
powalczyć jak równy z równym z drużyną Katowic. Niemniej jest to i tak wielki
sukces, gdyż przed turniejem byliśmy traktowani raczej jako dostarczyciele punktów.
Już w poprzednich kilku mistrzostwach graliśmy dobrze, ale brakowało nam
szczęścia i uzyskiwaliśmy przeciętne wyniki. Słowa uznania należą się trenerowi
Sebastianowi Frenke, który znakomicie przygotował drużynę i dobrze ją
zmotywował. Wszyscy zawodnicy prezentowali wyrównany poziom, brak było
słabych punktów i posiadaliśmy znakomitego lidera drużyny, jakim był Dariusz
Piaścik zdobywca 5 bramek. Jeszcze raz serdecznie gratulujemy naszej drużynie.

