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Kelmscott samodzielnym liderem II ligi
piłka nożna W trakcie 10. kolejki najwięcej emocji przysporzyli
kibicom liderzy obydwu lig. W pierwszej, po bardzo ciężkim boju Inko
pokonało KS04, natomiast przewodzący drugiej lidze Kelmscott Rangers utwierdzili swoją pozycję odbierając punkty zawodnikom drugiego w tabeli North London.
Bezsprzecznie w tym tygodniu
najwięcej emocji wywołało spotkanie lidera I ligi Inko z zespołem KS04.
Zawodnicy „zero czwórek” do meczu podeszli z takim nastawieniem,
z jakim powinna podchodzić każda
podejmująca lidera drużyna. Zagrali
na 100 procent swoich możliwości
i byli bliscy remisu. Mecz zaczął się
zresztą dla nich bardzo dobrze i to
oni pierwsi objęli prowadzenie 1-0.
Utracona bramka obudziła jednak
piłkarzy Inko i zaczęli oni masowo
bombardować bramkę swoich rywali, co w końcu przyniosło rezultaty w postaci wyrównującego gola.
W tym momencie mecz zaczął się od
początku. W dalszej fazie spotkania
Inko osiągało coraz większą przewagę zmuszając zawodników KS do
obrony, jednak w pierwszej połowie wynik już nie uległ zmianie. Po
zmianie stron zawodnicy KS zaczęli
atakować śmielej, grając bardziej
otwartą piłkę. Niestety po każdej ich
akcji następowała reakcja Inko. Po
jednej z takich kontr zeszłoroczny
mistrz zdobył prowadzenie, którego
nie oddał już do końca spotkania.
Druga w tabeli Piątka Bronka z łatwością poradziła sobie z Jagą. Bronki kontrolowały przebieg meczu od
pierwszej do ostatniej minuty. Cięższą przeprawę mieli za to podejmujący PCW Olimpię zawodnicy White
Wings Seniors. Pierwsza prowadzenie objęła Olimpia. Później poziom
spotkania zaczął się wyrównywać
i obie drużyny wypracowywały sytuacje sprzyjające zdobyciu bramki.
Po jednej z nich Wingsi doprowadzili
w końcu do remisu. W dalszej części
spotkania obie strony z zacięciem
walczyły o zdobycie zwycięskiej

bramki. W końcówce spotkania udało się to wreszcie Wingsom, którzy
strzelając dwa gole zapracowali na
kolejne trzy punkty. Czwarte w tabeli Scyzoryki pokonały You Can Dance
5-3. Początkowo przewagę zdobył
mistrz z 2009 roku zdobywając trzy
bramki pod rząd. Później jednak do
głosu doszli tancerze, którzy nieoczekiwanie zdołali doprowadzić
do remisu. Jak się jednak wkrótce
okazało, było to ich ostatnie słowo.
Scyzoryki odpowiedziały dwiema
kolejnymi bramkami i ostatecznie
wygrały spotkanie. Słomka Builders nie miała żadnych problemów
z pokonaniem outsiderów Buduj.
co.uk gromiąc ich 11-4. Wynikiem
remisowym zakończył sie mecz pomiędzy zespołami Giants i Mleczko.
Obie drużyny miały okazję, żeby
rozstrzygnąć spotkanie na swoją korzyść, ale żadna z ekip nie potrafiła
ich wykorzystać. Dobry mecz rozegrała ekipa Motoru pokonując Inter
Team 3-0. Motor w tym sezonie prezentuje najbardziej zmienną formę
ze wszystkich drużyn.
Na drugim froncie spotkały się
w tym tygodniu drużyny zajmujące
dwie najwyższe pozycje w tabeli. Mecz był bardzo emocjonujący
i trzymał w napięciu do ostatnich
sekund. Pierwsza połowa spotkania zakończyła się wynikiem 1-0
dla North London. Tuż po zmianie
stron zawodnikom Kelmscott Rangers udało się doprowadzić do remisu, jednak już po chwili, po jednej z kontr „północni londyńczycy”
z powrotem odzyskali prowadzenie.
W tym momencie ich przeciwnicy
postanowili postawić wszystko na
jedną kartę i zdecydowali się na
Polska Liga Piątek Piłkarskich działa
w Londynie od 2004 roku. Początkowo
spotkania rozgrywano na hali. Swój
największy rozkwit przeżywała w latach 2006-2008. W tym czasie w trzech
dywizjach w rozgrywkach udział brało
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Drużyna tygodnia: Warriors of God

Arkadiusz Grodzki, Jakub Siński, Jakub Szlachtowski, Kamel Yezza, Łukasz Trela, Maciej Jakubowicz – trener i założyciel drużyny, Marcin Banasiak, Marcin Kozub, Michal Hymrik, Michał
Stroba, Sebastian Janczarek, Sebastian Jędryka

zmianę bramkarza. Na wyrównanie nie
trzeba było długo czekać i wkrótce było
2:2. Ataki lidera i kontrataki North London powtarzały się jeszcze wielokrotnie.
Za każdym razem ci piersi wyrównywali,
a drudzy zdobywali jedno-bramkową
w przewagę. Sytuacja zmieniła się dopiero przy stanie 4:4, kiedy to po golu
Bartka Borowskiegio po raz pierwszy
prowadzenie zdobyli zawodnicy Kelmscott Rangers. W ten sposób Kelmscotci
zostają samodzielnym liderem, który
jako jedyna drugoligowa drużyna nie
przegrał do tej pory meczu. Trzeci w tabeli FC Cosmos po raz kolejny odniósł
zwycięstwo. Tym razem zespół pokonał
zawsze groźnego Czarnego Kota 3-2.
The Plough, mimo że początkowo przeI LIGA
1. INKO TEAM FC
2. PIATKA BRONKA
3. WHITE WINGS SENIORS
4. SCYZORYKI
5. KS04 ARK
6. PCW OLIMPIA
7. YOU CAN DANCE
8. MOTOR
9. SŁOMKA BUILDERS TEAM
10. GIANTS
11. INTER TEAM
12. MLECZKO
13. JAGA
14. BUDUJ.CO.UK

m
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

br
87-17
54-19
42-15
46-25
32-20
36-32
39-50
42-42
32-50
31-44
24-44
34-49
21-62
22-73

pkt
28
27
26
21
19
16
13
12
11
8
8
8
6
0

48 zespołów. Na początku roku 2007
kontrolę nad ligą objął zarząd składający się z 7 osób, a liga została zarejestrowana w angielskiej Federacji Piłkarskiej
(FA). Ligowe mecze można oglądać na
terenie ośrodka sportowego Vale Farm

grywał z Parszywą 13 0-2, ostatecznie
po niezbyt pasjonującej walce wygrał
spotkanie wygrał 4-2. Niespodzianką
zakończyło się natomiast spotkanie KS
Pyrlandii, która pokonała zespół Eagle
Express Team 4-3. Ogólnie pojedynek
był wyrównany z lekką przewagą Pyrlandii. Kolejne zwycięstwo zanotowali
gracze Uprawnienia.co.uk pokonując
tym razem niespodziewanie Made in
Poland. Złą passę przerwali zawodnicy
Białej Wdowy, którzy trafili w tym tygodniu na, jak na razie najsłabszą ekipę
ligi, Warriors Of God. Dobre wyniki, jakie
osiągali w ostatnich tygodniach MK Seatbelts, przerwała w tym tygodniu drużyna Panoramy. Były pierwszoligowiec
wygrał spotkanie 3:1. 
Kamil Biegański
II LIGA
1. KELMSCOTT RANGERS
2. NORTH LONDON EAGLES
3. FC COSMOS
4. THE PLOUGH
5. EAGLE EXPRESS
6. PANORAMA
7. CZARNY KOT FC
8. BIAŁA WDOWA
9. MADE IN POLAND
10. UPRAWNIENIA.CO.UK
11. MK SEATBELTS
12. KS PYRLANDIA
13. PARSZYWA 13
14. WARRIORS OF GOD
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73-26
45-20
45-32
43-26
51-28
37-28
39-35
36-46
38-41
29-47
22-35
26-54
16-48
20-54
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28
25
23
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16
15
14
13
12
12
7
6
6
6

Sports Centre, Watford Road, North
Wembley, Middlesex HA0 3HG. Wstęp
jest bezpłatny. Drużyny, które chciałyby
wziąć udział w rozgrywkach, powinny się zgłaszać wysyłając e-mail pod
adres: liga5@onet.eu
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