Po przedostatniej, szóstej kolejce spotkań rundy jesiennej, drużyna K.S. Elta Łódź
zajmuje pierwszej miejsce w tabeli czwartej ligi. Po zwycięstwie 10:8 w meczu z
zespołem PIKTS „Wobistal” Piotrków Trybunalski, zespół trenera Grzegorza
Ligieckiego ma już dwanaście punktów. W końcu trzy punkty przewagi nad drugą
drużyną pozwalają realnie myśleć o tym, że na półmetku rozgrywek spoczną na
szerokim fotelu liderów i rundę zakończą na pierwszym miejscu, z przynajmniej
sześcioma zwycięstwami. Dobry bilans meczowy 60–28 (zwycięstwa w grach
indywidualnych i deblowych — porażki w grach indywidualnych i deblowych) i taka
passa zwycięstw, świadczy o wysokiej, niesłabnącej formie niektórych zawodników.
Znakomite wyniki są oczywiście zasługą całego zespołu — mieszanki rutyny z
młodością.
W meczach wystąpili następujący zawodnicy: Robert Rejze (rutyniarz, filar),
Przemysław Szczepaniak (stabilny kapitan), Tymoteusz Milas (wzmacniający zespół,
gdy potrzeba) i młode wilki — Damian Antczak, Damian Kubiak, Kamil Krysiak,
Szymon Kędzia. Każdy z nich (mniej lub bardziej) przyczynił się do tego, że po
sześciu meczach mamy sześć zwycięstw. Nastroje są więc dobre i wyniki jak
najbardziej zadowalające. Kolejne zwycięstwa lub nawet remisy zbliżają powoli do
celu, jakim jest awans do trzeciej ligi.
Ważny i dramatyczny mecz odbył się dwudziestego szóstego listopada, w szóstej
kolejce, w Piotrkowie Trybunalskim. Trudno opisać, jakie dokładnie emocje
towarzyszyły temu spotkaniu. Mimo że czwartej ligi, to obfitującego w wiele długich i
nieraz efektownych akcji. Jak to w tenisie stołowym bywa, o końcowym wyniku
zadecydowały pojedyncze piłki. Chyba kluczowy był mecz Artura Mękarskiego z
Robertem Rejze, gdyż po zwycięstwie 2:3 tego zawodnika, Elta doprowadziła do
remisu na 8:8. Zostały wtedy tylko dwie partie: Jakub Kuśmierski — Tymoteusz
Milas, Ryszard Dyniak — Damian Antczak. Pierwsza zakończyła się wynikiem 2:3, a
druga 1:3. W rezultacie wyjazd do Piotrkowa Trybunalskiego można zaliczyć do
udanych, bo raz, że cieszy wygrana z drużyną (wspomagana dopingiem
zawodniczek PIKTS-u) walczącą o awans, a dwa, by uchylić rąbka tajemnicy, w
drodze powrotnej zwycięskim zawodnikom Elty dopisywał także humor. Powstało
więc w samochodzie wiele zabawnych i przede wszystkim w pewnych kręgach
klasycznych tekstów. Ale jeszcze nie czas i miejsce, by dzielić się nimi z całym
światem.
Wyniki wszystkich meczów Elty w czwartej lidze w sezonie 2011/2012:

K.S. Elta II Łódź — STS SDK MOS Pong II Wieluń 10:4
MLUKS Dwójka II Rawa Mazowiecka — K.S. Elta II Łódź 2:10
K.S. Elta II Łódź — LZS Macovia II Maków 10:3
K.S. Elta II Łódź — KTS Sieradz 10:5
K.S. Elta II Łódź — LUKS Start Przygłów 10:6
PIKTS „Wobistal” Piotrków Trybunalski — K.S. Elta II Łódź 8:10
ULKS Kusy Łobudzice — K.S. Elta II Łódź 2:10
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