Zimowy plan przygotowań

Czwartek, 20 grudzień 2012 13:32

Aż trzynaście meczów sparingowych oraz dwa obozy zaplanował trener Michał Probierz
odmienionej drużynie PGE GKS Bełchatów przed rundą rewanżową T-Mobile Ekstraklasy.
Powrót do zajęć już 4 stycznia.
Ekipę „Brunatnych” czeka sporo pracy, by po grudniowej rewolucji w składzie stworzyć zespół,
który od pierwszego meczu z Wisłą będzie walczył o ligowe punkty. Stąd dość krótki okres
urlopowy i rozpoczęcie przygotowań już 4 stycznia. Pierwszy trening w 2013 roku rozpocznie
się o godz. 12. Na drugi dzień bełchatowianie przejdą badania wydolnościowe. Tydzień później
rozegrają inauguracyjny sparing z Omegą Kleszczów.
Od 14 do 19 stycznia giekaesiacy będą trenować na pierwszym zgrupowaniu w nieodległym od
Bełchatowa ośrodku w Gutowie Małym. W tym czasie rozegrają cztery mecze kontrolne kolejno
z: Polonią Bytom, ŁKS Łódź, Koroną Kielce oraz Dolcanem Ząbki.
Po powrocie z obozu „Brunatni” rozegrają kolejne sparingi w Kleszczowie i Gutowie ze
Stomilem Olsztyn i Motorem Lublin. Prawdopodobnie 23 stycznia dojdzie do jeszcze jednego
testu.
Po pierwszym etapie przygotowań w Polsce kadra PGE GKS Bełchatów uda się na zagraniczne
zgrupowanie (dokładny termin i miejsce w trakcie potwierdzania). Podczas zaplanowanego na
pierwszą połowę lutego obozu podopieczni Michała Probierza mają rozegrać cztery spotkania
kontrolne.
Próbą generalną przed pierwszym meczem rundy wiosennej będzie sparing z Piastem Gliwice,
który odbędzie się w Bełchatowie 16 lutego.
Plan sparingów PGE GKS Bełchatów:
12.01.2013 ( sobota )

godz. 12:00 PGE GKS – Omega Kleszczów (Kleszczów)

Zgrupowanie w Gutowie
16.01.2013 ( środa ) godz. 12:00 PGE GKS - Polonia Bytom (Gutów)
16.01.2013 ( środa ) godz. 16:00 PGE GKS - ŁKS Łódź (Gutów)
19.01.2013 ( sobota ) godz. 11:00 PGE GKS - Korona Kielce (Kleszczów)
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19.01.2013 ( sobota ) godz. 13:00 PGE GKS - Dolcan Ząbki (Kleszczów)
26.01.2013 ( sobota ) godz. 11:00 PGE GKS - Stomil Olsztyn (Gutów)
30.01.2013 ( środa ) godz. 13:00 PGE GKS – Motor Lublin (Kleszczów)
Zgrupowanie zagraniczne
03.02.2013 ( niedziela ) SPARING 1
06.02.2013 ( środa ) SPARING 2
09.02.2013 ( sobota ) SPARING 3
12.02.2013 ( wtorek ) SPARING 4
16.02.2013 ( sobota ) godz. ? PGE GKS - Piast Gliwice (Bełchatów)
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