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Inko i Kelmscott mistrzami jesieni
piłka nożna Znani są już mistrzowie jesieni I i II ligi londyńskiej
ligi piątek piłkarskich. Zarówno Inko, lider z wyższej klasy rozgrywek,
jak i Kelmscott Rangers z drugiej ligi, w tej rundzie ani razu nie doznały
smaku porażki.
W meczu na szczycie 12. kolejki
spotkań lepsi okazali się zawodnicy
Inko Team pokonując Piątkę Bronka
6:2. Mecz przebiegał pod dyktando
liderów, a szybka gra, jaką prezentowały ekipy obu drużyn, mogła się
podobać kibicom. Walki w tym meczu nie brakowało i na pewno liderzy
nie mogą powiedzieć, że zwycięstwo
przyszło im łatwo. Mimo że przez cały
mecz kontrolowali grę, na wynik musieli bardzo ciężko pracować. Bronkom nie można zarzucić braku ambicji i walki o każdą piłkę, ale zabrakło
tak rozwiniętych umiejętności, jakie
mają rywale. Po tym zwycięstwie zespół Inko pozostanie na fotelu lidera
do wiosny.
Niespodzianką zakończyła się
konfrontacja pomiędzy White Wings
Seniors a You Can Dance. Przed meczem murowanym faworytem była
ekipa WWS, która zajmowała trzecią pozycję w tabeli. You Can Dance
jednak udowodnili, że tabela ligowa
czasami nie oddaje tego, co dzieje
się na boisku. W tym spotkaniu to
„Tancerze” dyktowali warunki gry.
Byli drużyną lepszą i z meczu na
mecz pną się w górę tabeli. To już
drugie zwycięstwo z rzędu tej ekipy
i z pewnością w ostatnim spotkaniu
w rundzie jesiennej z drużyną Mleczki będzie ona walczyć o pełną pulę.
Z WWS natomiast pod koniec rundy
uszło powietrze – grają źle, chaotycznie i z pewnością czekają na przerwę
w sezonie, aby podszlifować formę
na wiosnę.
Na trzecią pozycję awansowała
ekipa Scyzoryków, która rozgromiła Motor 6:0. Już tylko trzy punkty
dzielą ich do wicelidera Piątki Bronka.
Motor, który ostatni mecz rozegrał
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bardzo dobrze, w tę niedzielę nie
miał szans z coraz lepiej dysponowanymi graczami Scyzoryków.
W meczu pomiędzy beniaminkami ligi – Inter i Buduj – lepsi okazali
się zawodnicy Interu, którzy wymęczyli zwycięstwo pokonując rywali
2:1. Po tym zwycięstwie Inter zamyka
pierwszą dziesiątkę w tabeli, Buduj
natomiast jest w coraz gorszej sytuacji, jeśli chodzi o utrzymanie się
w lidze, ponieważ wciąż na koncie tej
drużyny widnieje zero punktów.
Pod koniec rundy rozegrała się
drużyna Jagi, która zrobiła swoim
kibicom miłą niespodziankę pokonując faworyzowaną ekipę Słomki
Builders Team. Jaga zagrała bardzo
dobre spotkanie i chociaż zawodnicy Słomki dwa razy doprowadzali do
wyrównania, zeszli z boiska pokonani. W rezultacie już tylko trzy punkty
dzielą ich od miejsca zagrożonego
spadkiem do II ligi.
Remisem zakończyło się spotkanie
pomiędzy PCW Olimpia i Mleczko.
Olimpia nie wykorzystała przewagi po czerwonej kartce Arkadiusza
Kuchcińskiego ani też kilku dogodnych sytuacji, z których najlepszą
z nich był rzut karny.
Trzy punkty zdobyła drużyna KS04,
zdobywając bramkę w ostatniej akcji
meczu z Giants, dla których spotkanie to bardzo dobrze się zaczęło,
co zaowocowało prowadzeniem
2:0. Z upływem czasu jednak „Zero-czwórka” osiągała coraz większą
przewagę doprowadzając do remisu.
W ostatniej akcji meczu wynik spotkania ustalił Filip Marzec, zdobywając bramkę na wagę trzech punktów.
W II lidze największą niespodzianką było zwycięstwo Czarnego

Kota nad Panoramą. Ekipa Kota grała
cały mecz w czteroosobowym składzie,
a mimo tego rozgromiła rywali aż 5:1!
Lider II ligi Kelmscott Rangers pokonał
Made In Poland i tym samym został mistrzem jesieni. Początek meczu nie zapowiedało kolejnego zwycięstwa lidera, bo
to ekipa „Zrobionych w Polsce” prowadziła 2:0. Z biegiem czasu jednak liderzy
przyspieszyli grę spychając przeciwnika
do obrony. Pierwsza połowa zakończyła
się wynikiem 2:2. W drugiej odsłonie na
boisku panowali już tylko liderzy strzelając kolejne pięć bramek. Wiceliderzy z FC
Cosmos rozprawili się tym razem z ekipą
Białej Wdowy pokonując ją 6:1 i do lide-

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

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

I LIGA
1. INKO TEAM FC
2. PIATKA BRONKA
3. SCYZORYKI
4. WHITE WINGS SENIORS
5. KS04 ARK
6. YOU CAN DANCE
7. PCW OLIMPIA
8. MOTOR
9. JAGA
10. INTER TEAM
11. SŁOMKA BUILDERS TEAM
12. MLECZKO
13. GIANTS
14. BUDUJ.CO.UK
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ra wciąż mają 5-punktową stratę. Trzecia
w tabeli drużyna North London Eagles po
dwóch porażkach z rzędu zdobyła wreszcie trzy punkty pokonując KS Pyrandię
5:2. Drużyna The Plough po ostatniej
porażce z Eagle Express najwyraźniej wyciągnęła wnioski gromiąc w tę niedzielę
zespół Somgorsi 8:2. Problemów z pokonaniem outsiderów ligi nie mieli zawodnicy Eagle Express Team pokonując Warriors Of God 9:4. MK Seatbelts rozstrzelali
zespół Parszywej 13, którzy kończą już
drugi mecz z rzędu bez zdobycia bramki. MK po tym zwycięstwie przesunęli się
o jedno oczko w górę tabeli zamieniając
się miejscami z KS Pyrlandią.
II LIGA
1. KELMSCOTT RANGERS
2. FC COSMOS
3. NORTH LONDON EAGLES
4. THE PLOUGH
5. EAGLE EXPRESS
6. CZARNY KOT FC
7. PANORAMA
8. BIAŁA WDOWA
9. MADE IN POLAND
10. SOMGORSI
11. MK SEATBELT
12. KS PYRLANDIA
13. PARSZYWA 13
14. WARRIORS OF GOD
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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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