19

7 listopada 2018, nr 45, www.nowiny.gliwice.pl

ofiCJAlNA StroNA PiAStA GliWiCe

Korona, czyli trudny rywal
Już w niedzielę zawodnicy
Piasta Gliwice zagrają
na wyjeździe z Koroną
Kielce. Będzie to ostatni
mecz Niebiesko-Czerwonych
przed rundą rewanżową.
Spotkanie rozpocznie się
o godzinie 15.30.
Przedstawiamy kilka
ciekawych statystyk
i informacji dotyczących tej
rywalizacji.

Zespół z Kielc w czternastu dotychczas rozegranych kolejkach zgromadził 22 punkty, co daje mu aktualnie
szóste miejsce w ligowej tabeli. Złocisto-krwiści wygrali sześć spotkań,
czterokrotnie remisowali i tyle samo
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Drużyna Korony Kielce przed startem sezonu wskazywana była jako jeden z kandydatów do spadku. Tymczasem po raz kolejny zespół
prowadzony przez Gino Lettieriego

plasuje się w górnej ósemce i skutecznie odbiera punkty faworyzowanym
ekipom.
Mecz z Piastem odbędzie się 11 listopada, w jubileusz 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.
Podobnie jak w ostatniej kolejce, spotkania ekstraklasy będą miały szczególną oprawę. Piłkarze wyjdą na murawę ubrani w biało-czerwone szaliki,
wystąpią też w opaskach w barwach
flagi, a przed pierwszym gwizdkiem
odśpiewane zostaną cztery zwrotki
hymnu narodowego.

razy schodzili z boiska pokonani.
Na tym etapie sezonu Koroniarze trafiali do siatki rywali 17 razy, co może
nie czyni ich najbardziej bramkostrzelną drużyną, ale wynik bramek straconych (15) już budzi szacunek. To najmniej strat w całej stawce ex aequo
z Lechią Gdańsk, która lideruje w Lotto Ekstraklasie. W ostatniej serii gier
kielczanie pokonali na wyjeździe Zagłębie Lubin 1: 0. Do Piasta Gliwice,
który jest czwarty, Korona ma stratę
trzech punktów. Gliwiczanie, po wy-

granej z Wisłą Kraków, z dorobkiem 25 oczek, zajmują miejsce tuż
za podium. Dodajmy, że dla Niebiesko-Czerwonych było to setne zwycięstwo w najwyższej klasie rozgrywkowej.
Najbliższego rywala z czystym sumieniem można nazwać niewygodnym. W dotychczasowej historii spotkań Niebiesko-Czerwoni mierzyli się
w najwyższej klasie rozgrywkowej
z Koroną Kielce szesnastokrotnie. Gliwiczanie wygrali cztery mecze, pięć
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Kupuj bilety od Niebiesko-Czerwonych!

Sympatycy Piasta Gliwice, którzy w minioną środę odwiedzili Sklep
Kibica przy stadionie, mogli liczyć na niemałą niespodziankę. W tym
dniu dyżur pełnił bowiem Aleksandar Sedlar, który sprzedawał
gadżety oraz bilety na piątkowe spotkanie z Wisłą Kraków. Serb
chętnie pozował również do zdjęć z kibicami oraz rozdawał autografy.

kończyli remisem, a siedem razy zwyciężali Koroniarze. Piłkarze Piasta nie
przegrali od pięciu spotkań w rywalizacji ze świętokrzyską drużyną. Ostatnie starcie miało miejsce 15 grudnia 2017 roku i zakończył się
podziałem punktów (1: 1).
Zespół z Gliwic postara się podtrzymać serię meczów ze strzelonym
golem. W ostatniej kolejce ustanowił
rekord klubu i po raz szesnasty z rzędu znalazł sposób na pokonanie bramkarza rywali.

