Mateusz Sopoćko z profesjonalnym kontraktem
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18-letni Mateusz Sopoćko, uzdolniony wychowanek Akademii Lechii Gdańsk, podpisał z gdańskim klubem swój pierwszy profesjonalny kontrakt, który obowiązywać będzie do czerwca 2020 roku z opcją przedłużenia o rok. Pomocnik wybrał nr 80.

Sopo?ko swoje umiej?tno?ci pi?karskie w Bia?o-Zielonej koszulce rozwija od siódmego roku ?ycia, kiedy to trafi? do naszego Klubu. Pomocnik w zako?czonym sezonie wyst?powa? w dru?ynie Juniorów Starszych Akademii Lechii, którzy rywalizowali w rozgrywkach centralnych. Zagra? w 26 spotkaniach, wpisuj?c si? na list? strzelców trzy razy. Dobra dyspozycja w rozgrywkach juniorskich zwróci?a uwag? sztabu szkoleniowego Lechii na czele z Piotrem Stokowcem, który podj?? decyzj?, by popularny „Sopot” rozpocz?? przygotowania do kolejnego sezonu z pierwszym zespo?em.

- Trenuje w Lechii od pierwszej klasy szko?y podstawowej. Uda?o mi si? spe?ni? marzenie z dzieci?stwa. Wychowa?em si? w Gda?sku, wi?kszo?? swojego ?ycia jestem zwi?zany z Lechi?. Ciesz? si?, ?e b?d? móg? dalej reprezentowa? Bia?o-Zielone barwy — powiedzia? Mateusz Sopo?ko, który za kilka dni b?dzie obchodzi? 19. urodziny. - To wymarzony prezent, ale tak?e du?a motywacja do ci??kiej pracy. W zespole jest wielu pi?karzy, którzy mog? gra? w ?rodku boiska. Staram si? ich podpatrywa?, uczy? si?, kilku z nich ma ju? za sob? gr? nie tylko w Polsce, ale i zagranic?. B?d? stara? si? pokazywa? z dobrej strony na treningach pierwszego zespo?u, czy w spotkaniach ligowych rezerw, czekaj?c na swoj? szans? — doda? Mateusz Sopo?ko po podpisaniu kontraktu.

- Mateusz zas?u?y? na ten kontrakt. Znajduje si? w szerokiej kadrze pierwszego zespo?u. Cieszy mnie, ?e jest to kolejny zawodnik z Gda?ska, który wychowa? si? w naszej akademii. Sp?dzi? w niej d?ugi okres, ci??ko pracuj?c. Efektem jest podpisanie pierwszego profesjonalnego kontraktu, co rozpoczyna jego karier? pi?karsk?. Niedawno podpisali?my umowy z Maciejem Wo?niakiem i Rafa?em Kobryniem, teraz z Mateuszem Sopo?ko. Staramy si? odm?odzi? dru?yn?, ale wszystkie decyzje o tym, kto b?dzie gra? b?d? kto znajdzie si? w meczowej osiemnastce, nale?? do trenera Piotra Stokowca — powiedzia? dyrektor techniczny Lechii, Janusz Melaniuk.
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