MKS POGOŃ PRUDNIK
65’ LECIE KLUBU

W numerze trzecim Kolejowej 7:
- Ostatnie spotkanie
- 18 kolejka „Okręgówki”
- Juniorka z Oderką Opole
- Góral się wycofał
- Tabele

KOLEJOWA 7 - INFORMATOR KIBICA nr III/2010
Mecz o mistrzostwo Ligi „Okręgowej” pomiędzy drużynami

MKS POGOŃ PRUDNIK –
VICTORIA CISEK
Stadion przy ul. Kolejowej 7, sobota 04 kwietnia 2010

KOLEJOWA 7—INFORMATOR KIBICA
WITAJ KIBICU!!!
Trzymasz w ręku trzeci numer gazetki Kolejowa 7, prowadzonej przez kibiców dla kibiców. Ty też
masz szansę uczestniczyć w jej prowadzeniu, jeśli masz jakieś pomysły pisz: na adres e-mail:
pogonprudnik@ggmail.com
Gazetka jest dostępna za dobrowolną opłatą, każdy z was sam decyduje czy ma zamiar zapłacić czy nie za Kolejową 7, oraz jaka miała by to być kwota. Wszystkie zebrane do puszki pieniądze zostaną przeznaczone na rozwój gazetki oraz akcje promowania klubu MKS Pogoń
Prudnik.
OSTATNI MECZ
Przed tygodniem Pogoń mierzyła się z Unią Krapkowice. Spotkanie nie przyniosło oczekiwanych
przez kibiców emocji. Świadczy o tym bezbramkowy wynik. Z przebiegu całego spotkania nasz
zespół stwarzał większe zagrożenie pod bramka przeciwnika jednak brakowało wykończenia sytuacji.
Pogoń zagrała w składzie: Roskosz— B. Wójtowicz, Wesołowski, Pietruszka, Wicher— Mazur,
Stanek, Olejnik, Maciuch — Rudolf, Rudzki (k)

18 KOLEJKA „OKRĘGÓWKI”
W dzisiejszym spotkaniu Pogoń podejmie beniaminka ligi Victorię Cisek, zespół gości
przed sezonem reprezentował swoją miejscowość w rozgrywkach IV ligi opolskiej. Obecnie goście walczą o utrzymanie w „Okręgówce”. Po 17 spotkaniach zgromadzili 20 punktów co daje im ostatnią bezpieczną (12) lokatę w tabeli. W ubiegłej kolejce podobnie jak
nasz zespół Victoria bezbramkowo zremisowała swoje spotkanie z Unią Tułowice. W jesiennym spotkaniu Victoria pokonała Pogoń 2:0.
POZOSTAŁE PARY 18 KOLEJKI „OKRĘGÓWKI”

Orzeł Branice — Piast Strzelce Opolskie
Unia Głuchołazy — Naprzód Ujazd Niezdrowice
Racłavia Racławice — Czarni Otmuchów
LZS Jasienica Górna — Unia Krapkowice
Unia Tułowice — Odra Kędzierzyn Koźle
LKS Rusocin — LZS Walce
GÓRAL SIDZINA SIĘ WYCOFAŁ
Z rozgrywek w „Okręgówce” zrezygnował zespół Górala Sidzina, górale nie zdołali w swoich spotkaniach zdobyć żadnego punktu, przegrywając wszystkie swoje
spotkania (z Pogonią 1:2). Bilans bramkowy Górala nie jest imponujący, strzelonych bramek 13—straconych 95. Wszystkie spotkania z zespołem z Sidziny zostaną anulowane oraz traktowane jako 3 punkty i walkower dla przeciwnika (3:0).
Z rozgrywek I opolskiej ligi juniorów zrezygnował zespół Włókniarza Kietrz.

NASTĘPNE SPOTKANIE
W następnej kolejce ligowej Pogoń uda się do Kędzierzyna — Koźla na spotkanie z Odrą. Mecz został zaplanowany na sobotę 10.04. 2010 o godzinie 16:00. W jesiennym pojedynku obu zespołów
Pogoń okazała się lepsza wygrywając 3:2. Zapraszamy wszystkich kibiców na to spotkanie.
JUNIORKA
We wtorek 06 kwietnia nasi juniorzy zagrają na Kolejowej 7 z liderującym rozgrywkom I Opolskiej
Ligi Juniorów zespołem Oderki Opole. Mecz zaplanowano na godzinę 16:00. Serdecznie zapraszamy
wszystkich kibiców na to spotkanie. WSTĘP WOLNY.
Zapraszamy wszystkich kibiców do czynnego dopingowania naszego zespołu, pomórzmy chłopakom
wywalczyć upragniony awans do IV ligi - „Pogoń Prudnik Ultras 09”

Aktualna tabela „Okręgówki”

www.pogonprudnik.pl > Oficjalna Strona Pogoni Prudnik
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ODRA KĘDZIERZYN KOŹLE - POGOŃ PRUDNIK

10.04.2010 sobota 16:00

SPONSORZY KLUBU MKS POGOŃ PRUDNIK

Informator ukazuje się pod redakcją oficjalniej strony internetowej klubu www.pogonprudnik.pl której
jest naturalnym uzupełnieniem. Wszelkie wykorzystywanie tekstów bez wiedzy i zgody autora zabronione.
E-mail kontaktowy: pogonprudnik@gmail.com

