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Gavia - Ina 3-1 Słabo grali, ale wygrali
12.11.2013.

CHOSZCZNO W sobotę po bardzo słabym meczu Gavia Choszczno wygrała z Iną Ińsko 3:1. Miłą
niespodziankę sprawili piłkarze Pomorzanina Zamęcin, którzy na wyjeździe pokonali lidera z Nadarzyna
3:1. Z kolei Korona Raduń, też na wyjeździe, zremisowała 0:0 z wiceliderem Jedność Przewłoki.

- Słabo grali, ale wygrali &ndash; to najkrótszy komentarz do tego co w
sobotnie popołudnie pokazali na boisku piłkarze Gavii Choszczno. Dopiero w 20
minucie goście z Ińska pozwolili naszym, a dokładniej WALDEMAROWI JĘDRASIKOWI na strzelenie
pierwszego gola. Potem choszcznianie nie
wykorzystali dwóch okazji i to zemściło się tym, że złapali tzw. &bdquo;gola
do szatni&rdquo;. W kilkanaście minut po wznowieniu gry obrońca gości otrzymał
czerwoną kartę i gdy wydawało się, że teraz nasi rozwiążą worek z
golami, to jednak grający w osłabieniu goście groźniej kontratakowali!
Na szczęście był niezawodny Jędrasik, który najpierw w 80 minucie dał Gavii, a w 90 ustalił wynik meczu.
Tu trzeba docenić
stuprocentową skuteczność gospodarzy, bo w drugiej połowie były to
jedyne strzały oddane w światło bramki przeciwnika. Za tydzień (sobota
16 listopada) Gavia gra na wyjeździe z Pomorzaninem Nowogard. To będzie
ostatni mecz rundy jesiennej. &ndash; I dobrze, bo już wyraźnie widać, że są
zmęczeni tym sezonem &ndash; zauważają kibice.

W ostatni weekend rundę jesienną zakończyli też piłkarze A-klasy. Na
podsumowanie całego sezonu przyjdzie jeszcze czas, ale dziś musimy
podkreślić, że Pomorzanin Zamęcin sprawił niebywałą sensację pokonując
na wyjeździe Inę Nadarzyn 3:1. &ndash; Gdyby z takim zaangażowaniem zagrali we
wszystkich meczach to nie przegralibyśmy żadnego &ndash; komentuje to prezes
Pomorzanina MAREK ŻURAŃSKI. Tu przypomina, że trzy przedostanie
mecze przegrali różnica jednej bramki. Równie dobrze zakończyła sezon
Korona Raduń, która na wyjeździe zremisowała 0:0 z zajmującą drugie
miejsce Jednością Przewłoki. Ostatecznie Korona zakończyła sezon na
czwartym miejscu, a Pomorzanin o szczebel niżej.
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