Derby powiatu na początek piłkarskiej wiosny
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Runda wiosenna w skierniewickiej okręgówce zapowiada się bardzo ciekawie. Aż trzy zespoły z powiatu skierniewickiego znajdują się w strefie
spadkowej. (fot. Adam Michalski)

Koniec zimowej przerwy w niższych ligach piłkarskich. Zespoły ze skierniewickiej
okręgówki przygotowują się do inauguracji rundy wiosennej. Ta zaplanowana jest już na
najbliższy weekend. W najciekawiej zapowiadającym się spotkaniu, derbach powiatu
Macovia podejmie Manchatana Nowy Kawęczyn. Spotkania podobnie jak jesienią odbywały
się będą bez udziału publiczności.
Póki co stan związany z obostrzeniami nie odbiera możliwości piłkarskim amatorom udziału w
treningach. Rozgrywki w IV lidze, a także okręgówce ruszą w najbliższy weekend (13-14.03).
Ciekawie zapowiada się mecz derbowy w Makowie, gdzie gospodarze, których celem na rundę
wiosenną będzie utrzymanie, podejmą najwyżej notowaną ekipę z powiatu po jesieni, Manchatana
Nowy Kawęczyn.
Teoretycznie łatwą przeprawę w ramach wiosennej inauguracji będzie miał młody zespół Widoku
Skierniewice. Podopieczni Marcina Stolarka zagrają w sobotę, na bocznej płycie przy ulicy

Pomologicznej z zamykającą stawkę drużyną z Żelaznej. Dzień później, także w Skierniewicach Unia
II podejmie Juvenię Wysokienice.
W innych spotkaniach Pogoń Bełchów podejmie Zryw Wygodę, Pelikan II Łowicz zagra z Koroną
Wejsce, Olimpia Chąśno z GKS Bedlno, Victoria Bielawy z Orlętami Cielądz, Pogoń Godzianów z
Olimpią Jeżów, GLKS Wołucza z Mazovią Rawa Mazowiecka. Pauzował będzie Olympic Słupia.
W tabeli po jesieni liderem jest Zryw Wygoda przed Mazovią Rawa Mazowiecka i Pelikanem II
Łowicz. Na 7. miejscu plasuje się Widok, na 10. Manchatan, na 11. Juvenia, na 12. Unia II, na 16.
Macovia, 17. jest Olympic, 18. Pogoń, a 19. Żelazna.
Do A klasy spadną cztery zespoły, aż trzy z powiatu znajdują się w strefie spadkowej. Zapowiada się
ciekawa walka o utrzymanie. Pozostaje mieć nadzieję, że za jakiś czas kibice będą mogli wrócić na
piłkarskie obiekty.
Tydzień później na boiska wybiegną zespoły A i B-klasowe.
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