Druga runda Pucharu Polski 2022/2023 na raty
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W jednym ze spotkań drugiej rundy pucharu na szczeblu okręgu Macovia Maków, beniaminek okręgówki, pokonała rezerwy trzecioligowej Unii 2:1.
(fot. Adam Michalski)

Zwycięzcy spotkań pierwszej rundy oraz drużyny z Klasy Okręgowej, w miniony weekend
(13-14.08) rozegrały kolejne spotkania w ramach Pucharu Polski, edycja 2022/2023.
Ciekawie było w Makowie, gdzie gospodarze podejmowali rezerwy trzecioligowej Unii i
zwyciężyli 2:1.
Pucharowe granie rozpoczęło się w czwartek (11.08). Start Złaków Borowy w zaciętym spotkaniu
rywalizował z Juvenią Wysokienice i pokonał wyżej notowanych gości w serii rzutów karnych 5:4 (w
regulaminowym czasie był remis 2:2). Także w czwartek Start Brzeziny ograł Olimpię Jeżów 5:1.
W sobotę w Rawie Mazowieckiej Oldboje Mazovii podejmowali Olimpię Niedźwiada i zwyciężyli 4:1.
Ekipa ze skierniewickiej B Klasy – Muskador Wola Pękoszewska – musiała uznać wyższość Mazovii
Rawa Mazowiecka, która wygrała pewnie na boisku rywali 6:2.
Manchatan Nowy Kawęczyn, finalista Pucharu Starosty Skierniewickiego pokonał Koronę Łaguszew
2:1, Orlęta Cielądz ograli 5:1 Sokoła Popów, a w bardzo ciekawym spotkaniu w Makowie Macovia

pokonała 2:1 Unię II Skierniewice.
W niedzielę, w derbach powiatu rawskiego A-Klasowa Wola Wola Chojnata pokonała 2:1 GLKS
Wołucza. W innym spotkaniu drużyna z B Klasy – Korona Stary Dwór uległa wicemistrzowi
okręgówki 2021/2022 Widokowi Skierniewice 0:14.
Inne spotkania drugiej rundy zakończyły się po zamknięciu tego wydania.
We wtorek (16.08) rezerwy Klubu Sportowego Kutno pojechały do Zdun by zmierzyć się Astrą. Także
we wtorek GKS Bedlno podejmował Olimpię Chąśno. W czwartek (18.08) Laktoza Łyszkowice
podejmie Orła Nieborów.
Warto zaznaczyć, że w rozgrywkach pucharowych niżej notowana drużyna gości ekipę z wyższego
poziomu rywalizacji.
W trzeciej rundzie do rywalizacji włączą się drużyny z IV i III ligi, a spotkania rozegrane zostaną w
środę 14 września.
Więcej na ten temat w najnowszym wydaniu (18.08) tygodnika "Głos Skierniewic i Okolicy".
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