Wisła Płock wzmacnia zespół z
każdej
strony.
Pierwsze
transfery
Jakub Wrąbel, Jarosław Fojut i Jakub Rzeźniczak na razie
tych trzech zawodników dołączyło do niebiesko-białoniebieskiej drużyny. Pierwszy to bramkarz, dwaj pozostali to
obrońcy. Ewidentnie Wisła wzmacnia zespół z każdej strony.
Jakub Wrąbel to pierwsze, oficjalne ogłoszenie (3 czerwca)
wzmocnieniem Wisły Płock przed rozpoczęciem sezonu
2019/2020. Mierzący 194 cm wzrostu bramkarz podpisał z
klubem trzyletni kontrakt, który wejdzie w życie 1 lipca
2019 roku. Zawodnik będzie występował z numerem 33. 23-letni
Wrąbel praktycznie całą dotychczasową karierę spędził w
Śląsku Wrocław, w barwach którego zadebiutował w rozgrywkach
2014/2015. Pierwszy oficjalny występ w zespole Śląska
zanotował 23 września 2014 roku przeciwko Widzewowi Łódź
(2:1) w Pucharze Polski, a jego debiut w ekstraklasie
przypadł na 15 lutego 2015 i mecz z Cracovią (1:1).
Jarosław Fojut to następny zawodnik, który dołącza do
drużyny Nafciarzy w letniej przerwie między rozgrywkami. Po
bramkarzu przyszedł czas na doświadczonego obrońcę, który po
podpisaniu rocznej umowy w barwach Wisły będzie występował z
numerem 23. 31-letni Fojut cztery ostatnie sezony spędził w
Pogoni Szczecin, dla której zagrał w sumie w 92 spotkaniach,
notując w nich 4 bramki. W minionych rozgrywkach na boiskach
LOTTO Ekstraklasy pojawił się dziesięciokrotnie, a wraz z
występami w Śląsku Wrocław, z którym sięgnął po puchar ligi
i mistrzostwo Polski, w ekstraklasie zaliczył dotychczas 146
meczów i 6 goli.
Kolejnym wzmocnieniem Wisły Płock przed sezonem 2019/2020
został Jakub Rzeźniczak! 32-letni obrońca parafował z

płockim klubem roczny kontrakt z opcją przedłużenia o
kolejne 12 miesięcy. W drużynie Nafciarzy będzie występować
z numerem 25. Urodzony 26 października 1986 roku Rzeźniczak
ostatnio reprezentował barwy Karabachu Agdam, z którym w
dwóch ostatnich sezonach sięgał po mistrzostwa Azerbejdżanu,
a co więcej grał także w fazie grupowej Ligi Mistrzów i Ligi
Europy. W sumie zanotował 46 występów, w których zdobył
jedną bramkę. Tylko w minionych rozgrywkach na boisku
pojawiał się 21 razy.
Witamy w Płocku!
Fot. Materiały prasowe.

