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Sezon 2018/2019 był bardzo udany dla piłkarzy Manchatana Nowy Kawęczyn. Beniaminek zdobył tytuł mistrzowski i zapewnił sobie grę w lidze
okręgowej 2019/2020. (fot. Manchatan)

Nowy sezon piłkarski rozpocznie pierwsza runda pucharu Polski. Klasa okręgowa
wystartuje w weekend 17-18 sierpnia. Tymczasem chcemy podsumować piłkarski sezon
2018/2019 w okręgu skierniewickim.
Minione rozgrywki były bardzo udane dla 3 zespołów z A klasy, które awansowały poziom wyżej w
piłkarskiej hierarchii. Zadowoleni mogą być młodzi piłkarze Widoku, którzy utrzymali byt w
okręgówce. Pozostałe zespoły z powiatu grały bez fajerwerków. Wszyscy myślą już o kolejnych
rozgrywkach. Pierwszym akcentem będzie puchar Polski (10-11.08). Później sezon zainaugurują
poszczególne ligi.

Sezon 2018/2019 zaliczamy do bardzo udanych. Przy tak ogromnych problemach
kadrowych, kontuzjach najlepszych zawodników, po raz kolejny jesteśmy w czołówce ligi
– mówi Krzysztof Supera. – po raz kolejny okazaliśmy się najlepszą drużyną powiatu
skierniewickiego – dodaje.
Po stronie sukcesów Jutrzenki, która od lat plasuje się w czołówce okręgówki, na pewno można
zapisać wygraną z mistrzem z Nieborowa, pucharowy triumf nad czwartoligowymi rezerwami
Pelikana Łowicz, czy awans do finału pucharu Polski na szczeblu okręgu. Jutrzenka w 2018 roku
zdobyła także Puchar Starosty Skierniewickiego. najlepszym strzelcem zespołu był Cezary Dominiak
(20 bramek).
Klub już myśli o kolejnych rozgrywkach. Trenerem drużyny seniorów będzie Robert Szubert. Były
piłkarz Jutrzenki, trener Startu Brzeziny posiadający uprawnienia UEFA B.
Pierwszy trening z nowym trenerem zaplanowany został na 11 lipca. Dwa dni później (13.07)
rozegrany zostanie sparing z Polonią Andrzejów. Z klubem, po dwóch latach pożegnał się bramkarz
Maksym Schhur. Jutrzenka planuje wzmocnienia.
Kolejne miejsce w tabeli okręgówki zajęła Juvenia Wysokienice (7. pozycja). Zespół z Wysokienic w
30. kolejkach zgromadził 44 punkty, a rzadkością jest efekt zestawienia wyników Juvenii w meczach
u siebie i na wyjazdach. I tu i tu Juvenia m bilans 7 zwycięstw, 1 remisu i 7 porażek. W ramach
przygotowań do nowego sezonu zespół rozegra serię sparingów i tradycyjnie weźmie udział w
Pucharze Starosty Skierniewickiego – głównym testem formy przed ligą.
Kolejne miejsce w stawce ekip z okręgówki zajęła Pogoń Godzianów (8.). W porównaniu ze słabymi
rozgrywkami 2017/2018 (13. miejsce w 14. zespołowej lidze), zespół trenera Marcina Urbańskiego
zrobił znaczący postęp. Pogoń wygrała 13 spotkań, tyle samo razy przegrała, 4-krotnie kończąc
mecze remisami. Z 43 zgromadzonych punktów piłkarze z Godzianowa 25 zdobyli w meczach u
siebie, 18 na wyjazdach. Po wakacjach Pogoń podobnie jak większość ekip z powiatu weźmie udział
w rozgrywkach o Puchar Starosty Skierniewickiego.
Kompletne podsumowanie w najnowszym (4.07) wydaniu "Głosu Skierniewic i Okolicy".
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