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Z historią w tle:
OPOLSKIE HAT-TRICKI

Hat-trick w 3 minuty!
Wyjątkowego wyczynu dokonał w Sezonie ’55 były piłkarz Odry Franciszek Klik. Partner w napadzie wielkiego Engelberta Jarka w
ligowej potyczce z Tarnovią Tarnów (II liga, 17 kwietnia 1955 – red.),
skompletował hat-trick w przeciągu 180 sekund, a dokładniej w: 39,
40 i 41 minucie. Tarnowianie odpowiedzieli dwoma trafieniami w 59
i 73 min. po strzałach 17-krotnego reprezentanta Polski (w l. 19471950 red.), Antoniego Barwińskiego. W perspektywie meczu nic to
jednak im nie dało. „niebiesko-czerwoni” dzięki niecodziennej skuteczności… i szybkości Klika wywieźli z Tarnowa komplet punktów.
”Wembley dla Odry” i trzy gole Bolcka
Mecz z 29 października 1978 r. pomiędzy Legią a Odrą w Warszawie, przeszedł do historii
polskiej piłki nożnej z kilku powodów. Opolanie pod wodzą trenera Antoniego Piechniczka
zwyciężyli wojskowych aż 5:3, a największym bohaterem meczu okazał się Alfred Bolcek.
Popularny Hnatik zapadł w pamięci kibiców fenomenalnym występem. We wspomnianym
hicie 15.kolejki sezonu 1978/79, Bolcek ustrzelił hat-tricka. Gole zdobywał w 49, 54 oraz
57 minucie zostając najlepszym piłkarzem meczu według dziennikarzy „Sportu”. Był to
również ostatni występ słynnego Kazimierza Deyny na polskich boiskach. Deyna został
wówczas piłkarzem Manchesteru City.
Jeden hat-trick? Mało!
Był sezon 1984/85. Opolanie występowali wówczas w trzeciej lidze dolnośląskiej jako
spadkowicz z zaplecza Ekstraklasy. W przedostatniej kolejce ligowej podejmowała ostatnią drużynę w tabeli. Zdegradowany już zespół WKS-u Wieluń zapamiętał mecz z Odrą
na długo. Będąca liderem Odra, nie miała innego wyjścia jak zdobyć komplet punktów.
„Niebiesko-czerwoni” już w pierwszej części meczu zapewnili sobie wysokie prowadzenia
4:0. Nikt jednak nie spodziewał się, że to nie koniec popisów strzeleckich naszych piłkarzy.
W drugiej odsłonie meczu nasi piłkarze urządzili sobie istny festiwal strzelecki. Opolanie
dołożyli kolejnych 9.bramek a mecz zakończył się rekordowym zwycięstwem Odry w historii 13:0! Dwóch piłkarzy Odry pochwalić mogło się zdobyciem hat-tricka. Ireneusz Haras
zdobywał gole w 39,60 oraz 88 minucie, natomiast Piotr Cyrys w 49, 59 oraz 87 min. Zwycięstwo 13:0 nad gośćmi z Wielunia wydawało się najmniejszym wymiarem kary. Wynik
20:0 kibice przy Oleskiej 51, przyjęliby z umiarkowaną satysfakcją.
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ZNANI NIEBIESKO-CZERWONI ZAPRASZAJĄ NA HAT-TRICKA

LEJA

Marcel Surowiak (były obrońca Odry) - Zdecydowanie warto wybrać się na „Domowy Hat-trick z
Odrą”. Nasz zespół zagra z drużynami, które jeszcze niedawno prezentowały poziom Ekstraklasy. Jeśli
dodamy do tego solidny zespół z Rzeszowa, to szykują się emocje na najwyższym poziomie. Zresztą bez
względu na przeciwnika, zawsze w Opolu to kibice byli 12. zawodnikiem Odry. Dlatego tak ważne jest
wsparcie fanów. W mojej piłkarskiej przygodzie nigdy nie miałem okazji zagrać w trzech meczach z rzędu
na własnym boisku. Oczywiście taki nawał spotkań może wpłynąć na zmęczenie piłkarzy, bowiem odstęp
czasowy jest niewielki. Mimo wszystko jestem przekonany, że fizycznie nasi piłkarze spokojnie podołają
zadaniu, a sztab trenerski ma już jakiś pomysł na ten maraton meczowy. Najważniejsze aby zawodników
omijały kontuzje.
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Dziewięć punktów z rzędu w ostatnich meczach, aż chciałoby się przedłużyć tę serię do
kolejnych 3 wygranych. Terminarz nam sprzyja, aby dokonać tej sztuki. Ale już zestaw
przeciwników nie jest do końca wymarzony,
szczególnie ciężki mecz czeka nas z Arką Gdynia. Spadkowicze z ekstraklasy są w tym sezonie bardzo mocni. Dlatego realnie patrząc
Odra powinna 6 punktów skasować.
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Jakub Bella (były bramkarz Odry): - Serdecznie zachęcam wszystkich do obejrzenia najbliższych
występów naszej drużyny. Tym bardziej, że nadarza się niecodzienna okazja, ponieważ trzy najbliższe
spotkania Odra rozegra na własnym stadionie. Jako zawodnik Odry niejednokrotnie przekonałem się jak
wielkie znaczenie ma doping własnych kibiców, który potrafi zdziałać cuda. Czasu na regenerację między
spotkaniami jest mało i o wygranej mogą zadecydować detale, dlatego Państwa obecność na stadionie jest
tak ważna. Wierzę, że wspaniały doping opolskich kibiców poniesie drużynę, która będzie kontynuować
zwycięską passę i sięgnie po 9. punktów.
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ALMANACH OPOLSKIEJ PIŁKI NOŻNEJ - SEZON 2019/20 + HISTORIA 1951-56

Józef Żymańczyk (były napastnik Odry) - Ostatnie dwa zwycięstwa były budujące dla zespołu. Sześć
punktów w dwóch meczach to znakomity wynik. Chłopaki uwierzyli w siebie, a to przełoży się na dobrą
grę w najbliższych trzech domowych spotkaniach. Nie przypominam sobie takiego domowego maratonu
meczowego podczas mojej gry dla Odry. To wyjątkowa okazja do obejrzenia Odry aż trzy razy w ciągu 10.
dni! Trzy spotkania na własnym boisku w tak krótkim czasie, mogą być ogromnym handicapem dla Odry.
Atutem będzie boisko przy Oleskiej oraz kibice, których serdecznie zapraszam na wszystkie spotkania.
Jestem przekonany, że mecze rozegrane w tak niewielkim odstępie czasowym, mogą pozytywnie wpłynąć
na niebiesko-czerwonych. Osobiście w trakcie kariery piłkarskiej, wolałem grywać mecze w mikrocyklu
trzydniowym, choć na dłuższą metę byłoby to bardzo męczące. Taki tryb meczowy w przypadku zachowania odpowiedniej regeneracji biologicznej, korzystnie wpłynie na grę na naszych piłkarzy.

Od przybytku głowa nie boli rzekłby klasyk.
Trzy domowe mecze przy Oleskiej? Tego nawet najstarsi górale nie pamiętają. Doskonała okazja dla głodnych dobrego futbolu, aby
obejrzeć naszych piłkarzy m.in. w meczach
przeciwko beniaminkowi oraz spadkowiczowi
z Ekstraklasy. Przyznam szczerze, że liczę na
7.punktów w trzech spotkaniach. Atut własnego boiska koniecznie musimy wykorzystać.
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Nowy Almanach Opolskiej Piłki Nożnej już w sprzedaży, także na stronie sklep.odraopole.pl. Oprócz sezonu
2019/20 prezentujemy historyczne sezony 1951-1956
z wszystkimi wynikami, tabelami, strzelcami goli i statystykami zawodników Odry Opole w tych latach.
Zapraszamy do lektury!

Drogi Kibicu! Kup 3 bilety na domowego HAT-TRICKA Odry Opole, a 40 zł
w „Fortunie” dostaniesz za darmo!!!

