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Sytuacja pierwszej drużyny klubu Leśnik Kobiór - wiosna 2017
Drużynie seniorów Leśnika w tym sezonie raczej będzie trudno o powrót do klasy A. Do wyższej ligi awansują dwa zespoły, a tabela przedstawia się
następująco: Zespół z Kobióra traci do miejsc premiowanych awansem 13 punktów i będzie bardzo trudne odrobienie tej straty. Kobiórzanie
rozpoczynają rundę wiosenną 1 kwietnia wyjazdowym meczem z liderem rozgrywek - Polonią Międzyrzecze. Leśnik sezon zakończy 25 czerwca
meczem z LKS-em Brzeźce. Pracę trenerską z zespołem będzie kontynuował Adrian Cebula.
Młodzieżowe drużyny „Leśnika”
Juniorzy rozpoczną 8 kwietnia meczem u siebie z Polonią Łaziska Górne. Z racji tego, że w tej rundzie jest aż 13 zespołów - dwie kolejki odbędą się w
środku tygodnia - 1 maja we wtorek oraz 30 maja w środę. Leśnik pauzować będzie w 11 kolejce (2/3 czerwca), a ostatnia 13 kolejka odbędzie się 16
czerwca (wyjazdowy mecz z Fortuną). Leśnik domowe mecze będzie rozgrywał w niedzielę o 11:00.
Młodziki również rozpoczną 8 kwietnia - wyjazdowym meczem z Lędzinami. W lidze jest tylko 5 zespołów, więc Kobiórzanie będą pauzować 2 razy - w
2 (14/15 kwietnia) oraz w 7 kolejce (19/20 maja). Ostatni mecz zostanie rozegrany 8 czerwca. Leśnik domowe mecze będzie rozgrywał w sobotę o
11:00.
Pierwszy zespół orlików rozpocznie 8 kwietnia (u siebie z Unią Bieruń Stary) a zakończy 16 czerwca (u siebie z Trójką Czechowice-Dziedzice). Domowe
mecze będą rozgrywane w sobotę o 9:00.
Drugi zespół orlików rozpocznie 8 kwietnia (u siebie z Siódemką III Tychy) a zakończy 3 czerwca (na wyjeździe z Niepokornymi Orzesze). Domowe
mecze będą rozgrywane w niedzielę o 9:00.
Żaki rozpoczną pierwszą rundę 14/15 kwietnia - pierwsza drużyna domowy turniej rozegra w 1 kolejce - 14 kwietnia w sobotę o 11:00. Drugi zespół
turniej domowy zaplanowany ma na 22 kwietnia (niedziela) o 10:00 w drugiej kolejce.

Kobiór Baribals - amatorska drużyna hokejowa
Amatorska drużyna hokejowa Kobior Baribals została założona 16 grudnia 2011 r. z inicjatywy, początkowo małej grupy ludzi: Dariusza Pudelki,
Marka Juźwiak, Arkadiusza Żebrowskiego, Krzysztofa Czysza, Marcina Grabowskiego, Kamila Kalinowskiego, Adama Dzierżona i Damiana Szczotki.
Obecnie drużyna liczy 29 graczy i odnosi sukcesy w Małej Amatorskiej Lidze Hokeja.
Mała Amatorska Liga Hokeja - to liga zrzeszająca amatorskie drużyny hokejowe, które nie posiadają licencji i nie są zgłoszone w żadnym związku oraz
innej lidze w tym także amatorskiej. Liga nie ma charakteru oficjalnych rozgrywek, a ma na celu podsumowanie rozegranych spotkań między
zgłoszonymi drużynami.
Liga nie posiada oficjalnego organizatora i jest nadzorowana przez uczestników oraz przedstawicieli zespołów biorących udział w rozgrywkach.
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