Dłuższa przerwa piłkarzy. Rywalizacja zamrożona do 18
kwietnia
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Zespoły ze skierniewickiej okręgówki przed wprowadzeniem obostrzeń rozegrały tylko jedną serię gier w ramach rundy rewanżowej sezonu
2020/2021. (fot. Adam Michalski)

Nadzieje piłkarzy na powrót do rywalizacji w najbliższy weekend (10-11.04) pękły niczym
bańka mydlana. Podczas środowej (7.04) konferencji prasowej minister zdrowia Adam
Niedzielski przekazał informację o przedłużeniu obostrzeń dotyczących sportu do 18
kwietnia. Co to oznacza? Rozgrywki piłkarskie w klasie okręgowej oraz niższych poziomach
zostaną wznowione najwcześniej w weekend 24-25 kwietnia.
W związku z wprowadzonymi w sobotę (20.03) zaostrzonymi zasadami bezpieczeństwa Łódzki
Związek Piłki Nożnej wstrzymał rywalizację w okręgówce, a także przesunął inaugurację na niższych
poziomach. Nie odbyły się spotkania zaplanowane na marcowe weekendy (20-21.03) oraz (27-28.03),
przełożono także mecze seniorów, które miały się odbyć w świąteczny weekend.
Zgodnie z rozporządzeniem z 26 marca rywalizacja miała zostać wznowiona w najbliższy weekend
(10-11.04). Pojawiły się nadzieje, że tak właśnie będzie. Niestety, podczas środowej konferencji

prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski przedłużył okres zamrożenia sportu do 18 kwietnia
włącznie. W związku z tym, że planowane zakończenie obostrzeń wypada w niedzielę, pierwsze
mecze będą mogły zostać rozegrane w ostatni weekend kwietnia (24-25.04).
Póki co zdecydowana większość drużyn skierniewickiej okręgówki rozegrała po jednym spotkaniu.
Na swój pierwszy mecz w rundzie wiosennej długo czekają w Rawie Mazowieckie i Wołuczy.
Spotkanie Mazovii z GLKS Wołucza z 1. kolejki rundy rewanżowej zostało przełożone.
Reprezentanci powiatu skierniewickiego występujący na poziomie A klasy powinni wybiec na boiska
w sobotę 20 marca. Przepadły już trzy kolejki, dla kolejnych dwóch także trzeba szukać nowych
terminów.
Zdjęcie obostrzeń to jedno, a drugie to kondycja i przygotowanie piłkarzy do gry. Przez ostatnie trzy
tygodnie zamknięte obiekty i restrykcje uniemożliwiały należyte zadbanie o piłkarską formę. Czy
zespoły zdecydują się wejść w trudy spotkań niemalże z marszu?
Nowe obostrzenia obowiązywały będą do niedzieli (18.04).
Bez zmian toczą się rozgrywki w IV lidze, a także w I grupie III ligi. Mecze odbywają się bez udziału
publiczności.
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