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Piłkarze  Po lo nii Wilno  Fo t. archiwum

Re klama

Se zo n ro ku 2013 zap o wiad a s ię  nap rawd ę  e mo cjo nujący,
jako  że  walkę  o  tytuł mistrza sto czy 12 d rużyn Fo t. archiwum

Kurier Wileński | Polonia Wilno startuje w nowym sezonie I
ligi!
KW

Po dość długiej i mroźnej przerwie na litewskie
stadiony wraca piłka nożna. Wcześniej 9 drużyn
rozpoczęło zmagania w A lidze, teraz na boiska
wracają ekipy walczące na jej zapleczy, czyli I
lidze. Sezon roku 2013 zapowiada się naprawdę
emocjonujący, jako że walkę o tytuł mistrza
stoczy 12 drużyn.

28 marca Komitet Wykonawczy LFF zatwierdził skład
ligi, w której zagra 6 drużyn z przeszłego sezonu
(„Lietava”, „Nevėžis” z Kiejdan, FK „Trakai”, „Polonia”
Wilno, FK „Šilutė” i FK „Palanga”) oraz 6 drużyn
debiutantek: „Lokomotyvas” z Radziwiliszek,
„Klaipėdos Granitas”, „Šilas” z Kozłowej Rudy,
kowieński „Spyris”, poniewieska „Baltija” i VMFD „Žalgiris-3”.
Dwie drużyny — „Klaipėdos Granitas” i wileńska „Polonia” — sezon rozpoczną z -3 punktami na koncie (jest
to kara za niespełnione wymagania licencyjne). Oprócz odjęcia punktów na początku sezonu, obie drużyny
zostały obciążone karą f inansową w wysokości 1 000 litów. Dzięki pomocy przyjaciół z Polski, podczas
meczu Polonii Warszawa z Lechią Gdańsk kibice Czarnych Koszul zebrali kwotę 1 200 zł, przeznaczoną na
zapłatę tej grzywny.

Jednak do tego czasu piłkarze Polonii Wilno nie siedzieli, złożywszy ręce, czy raczej nogi. Klub, w czasie
przygotowawczym, rozegrał cztery mecze towarzyskie: w trzech zwyciężył, a w jednym, po zaciekłej walce,
poległ. Pierwszy mecz odbył się na stadionie VFFS z ekipą „Gariūnai”, Polonia wygrała wynikiem 2:1 (bramki
zdobyli R. Tamarin i A. Wilkicki). W następnym pojedynku Polonia Wilno rozgromiła, startujący w II lidze,
„Bekentas” aż 7:0 (dla Polonii strzelali: G. Viktoravičius (2), Ž. Kirsys (3) i R. Tamarin).

Niestety, naszemu zespołowi nie udało się utrzymać zwycięskiej serii. W mroźny
poranek (termometry wskazywały aż -13 stopni Celsjusza!) na stadionie LFF, w końcu
spotkania, Polonia uległa drużynie VMFD „Žalgiris-3” różnicą jednej bramki. Jak pokazał
następny mecz, ta porażka to był przypadek. W
spotkaniu z młodzieżówką wileńskiego „Granitasa”
Polonia zdobyła pięć bramek (A. Moliškevičius (2), R.
Tamarin, E.  Daraškevičius i Ž. Kirsys po jednej), a
straciła tylko jedną. Zostaje tylko się spodziewać, że
Polonia Wilno utrzyma i będzie miała postępy w
sportowych osiągnięciach przez cały nadchodzący
sezon.

O tym, czy f orma sportowa Polonii Wilno rośnie,
będziemy mogli przekonać się już 8 kwietnia. Już w
inauguracyjnym meczu I ligi litewskiej nastąpi
możliwość rewanżu za jedyny przegrany mecz w
etapie przygotowawczym.
Późnym wieczorem, w poniedziałek, 8 kwietnia, na
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stadionie LFF (ul. Stadiono 2, Wilno) VMFD „Žalgiris-3” podejmie Polonię Wilno. Federacja, ustalając
terminarz, widocznie nie miała wątpliwości, jakie pojedynki będą najbardziej emocjonalne w nadchodzących
sezonie. Starczy przypomnieć czerwcowe „towarzyskie” spotkanie podstawowej drużyny „Žalgirisu” z
Polonią.

Jedno jest pewne — emocji na tym spotkaniu nie zabraknie! Mecz nie będzie już towarzyski i obie drużyny
na pewno mają coś do udowodnienia. Młodzieżówka „Žalgirisu” będzie chcieć pokazać, że jest godnym
następcą składu podstawowego i nie bez przypadku okazała się na zapleczu litewskiej ekstraklasy. Polonia
tych motywacji ma jednak więcej: likwidować trzypunktową karę już w pierwszym meczu i zacząć zbierać
ważne punkty; szczere pragnienie rewanżu i udowodnienie swoim kibicom, że w tym sezonie drużynę stać
na podium I ligi. Trzeba przyznać, że kibice obu drużyn od ukazania się terminarzu mają podwyższone
tętno. I pomyśleć tylko, iż taki stan rzeczy ma utrzymywać się przez całe pół roku! Sezon zanosi się
naprawdę emocjonujący.

Aleksander Sudujko
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