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Podopieczni Damiana Kuligowskiego w ramach rozgrywek o Puchar Polski zmierzą się z grającą na co dzień w klasie okręgowej – Macovią Maków
(fot. Walentyna Juszczak )

W drugi weekend sierpnia rozpocznie się pierwsza runda Pucharu Polski na szczeblu
okręgowym. Rozegranych zostanie w sumie 14 spotkań, w których udział wezmą zespoły z
grup A, B i klasy okręgowej. W rywalizacjach udział weźmie RKS Mazovia oraz sześć drużyn
z powiatu rawskiego.
Rawę Mazowiecką w zawodach reprezentować będzie RKS Mazovia, która podejmie Macovię
Maków. Podopieczni Damiana Kuligowskiego, którzy świeżo awansowali do A klasy rywalizować
będą z zawodnikami klasy okręgowej.
GLKS Wołucza, prowadzona teraz przez Dariusza Mozgę, w Pucharze Polski zmierzy się z
Manchatanem Nowy Kawęczyn. Drużyny te dobrze znają się z rozgrywek na szczeblu okręgowym.
Orlęta Cielądz w pucharowych rozgrywkach spotkają się z GKS Bedlno, w którym także mierzą się w
rozgrywkach skierniewickiej klasy okręgowej.

Twardy orzech do zgryzienia będą mieli, grający na co dzień w skierniewickiej klasie B, zawodnicy z
LKS Grabice. Ich rywalem w pierwszej rundzie pucharowych rozgrywek będzie grająca w okręgówce
Olimpia Chąśno. Równie ciężkie zadanie czeka piłkarzy Victrorii Chrząszczew, którzy w
pucharowych rozgrywkach zmierzą się z Pogonią Bełchów, która w poprzednim sezonie zajmowała
10. miejsce w tabeli końcowej skierniewickiej klasy okręgowej. Zawodnicy z Sobpolu Konopnica w
Pucharze Polski spotkają się z drugą drużyną skierniewickiej Unii. Piłkarze z Korony Stary dwór w
pierwszej rundzie pucharu zmierzą się z okręgową Olympic Słupie. Druga runda pucharowych
rozgrywek zaplanowana jest na środę, 21 sierpnia, trzecia na 4 września. Ćwierćfinały rozgrywek
odbędą się 18 września. W ćwierćfinale do zmagań dołączą trzecioligowcy, czyli Pelikan Łowicz i
Unia Skierniewice, a także czwartoligowcy - Orzeł Nieborów i Pelikan Łowicz II. Półfinały na
szczeblu okręgowym zaplanowane są na 2 października

Pary pierwszej rundy pucharu Polski (10-11.08)
Victoria Zabostów (klasa B)
okręgowa)

GLKS RZD Żelazna (klasa

Start Złaków Borowy (A klasa)
okręgowa)

Widok Skierniewice (klasa

LKS Grabice ( B klasa)
Okręgowa)
Korona Wejsce
klasa)

Olimpia Chąśno (klasa

(A klasa)

RKS Mazovia Rawa Mazowiecka (A klasa)

Victoria Bielawy (A

Macovia Maków (klasa okręgowa)

Laktoza Łyszkowice (A klasa)
okręgowa)

Jutrzenka Drzewce (klasa

Victoria Chrząszczew ( B klasa)
okręgowa)

Pogoń Bełchów (klasa

Vagat Domaniewice ( A klasa)

Olimpia Jeżów (klasa okręgowa)

GKS Bedlno (klasa okręgowa)

Orlęta Cielądz (klasa okręgowa)

Manchattan Nowy Kawenczyn (klasa okręgowa)

GLKS Wołucza (klasa okręgowa)

Sobpol Konopnica (B klasa)
okręgowa)

Unia II Skierniewice (klasa

Korona Stary Dwór (B klasa)
okręgowa)

Olympic Słupia (klasa

Fenix Boczki (B klasa)
okręgowa)
GKS Głuchów (B klasa)
(klasa okręgowa)

Zryw Wygoda (klasa

Pogoń Godzianów

Juvenia Wysokienice
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