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Przeszli do historii
30.10.2012.

CHOSZCZNO Tydzień temu wygrali 2:1 z Błękitnymi Sarnik, a w sobotę przegrywając 0:18 z Iskrą
Lutówko na stałe wpisali się w kroniki choszczeńskiej piłki nożnej. Mowa o grających w klasie B rezerwach
Grunwaldu &ndash; Sławy Sławęcin. Ciekawy mecz rozegrali w Raduniu piłkarze Korony i Pomorzanina.
Choć wygrali gospodarze 4:3 (2:0), ale tuż przed końcem spotkania goście mogli wyrównać. Nie
wykorzystali też rzutu karnego.

W minioną sobotę i niedzielę zakończyły rozgrywki drużyny z klasy B.
Niewątpliwym wydarzeniem tego weekendu był wynik jaki padł na boisku w
Lutówku. W światku piłkarzy i kibiców krąży stwierdzenie, że ten weekend
na długo utkwi w pamięci drugiej drużyny Grunwaldu &ndash;Sławy Sławęcin,
która na wyjeździe uległa Iskrze Lutówko aż 0:18. Dodatkowego smaczku
temu wydarzeniu dodaje fakt, że do tego spotkania Iskra zajmowała w
tabeli niższe miejsce niż Grunwald.
Oto komplet sobotnio-niedzielnych spotkań: Kłos II Jagów &ndash; Pionier
Zwierzyn 5:2, Iskra Lutówka - Grunwald &ndash; Sława II Sławęcin 18:0, Korona
Raduń &ndash; Pomorzanin Zamęcin 4:3 i
Grunwald Sława Sławęcin &ndash; Orzeł Trzcińsko Zdrój 1:0.

Jak widać po wyniku (4:3) nie zabrakło emocji w gminnych derbach
rozegranych pomiędzy Koroną i Pomorzaninem. Przyglądając się tabeli
A-klasy należało przypuszczać, że zajmujący ostatnie miejsce
zamęcinianie nie będą mieli szans z czwartą Koroną Raduń, jednak boisko
zdecydowanie zweryfikowało tę lokatową różnicę. Mecz był szybki, bardzo
wyrównany, aczkolwiek gdyby goście wykorzystali dwie, lub trzy sytuacje z
pierwszej części spotkania, prawdopodobnie efekt tych zmagań mógłby być
zupełnie inny. Dodajmy też, że w drugiej odsłonie nie wykorzystali rzutu karnego. Nie tylko kibice
Pomorzanina, ale także ci z Radunia
patrząc na poczynania podopiecznych MARKA ŻURAŃSKIEGO głośno
zastanawiali się nad przyczyna tego, że Pomorzanin w tej rundzie nie
zdobył ani jednego punktu. Do końca rozgrywek pozostały jeszcze dwie
kolejki. Zdecydowanie trudniejszych rywali ma Korona, która zagra na
wyjeździe z Mechanikiem Warnice (1miejsce) i u siebie z Błyskawicą Kluki
(6). Wspomnieliśmy, że klasa B zakończyła rozgrywki (Grunwald Sława II
Sławęcin (4), Pionier Zwierzyn (7), natomiast zajmujący trzecie
miejsce w okręgówce Grunwald &ndash; Sława Sławęcin rozegra jeszcze trzy
spotkania. 3 listopada na wyjeździe z Orłem Pęzino (8), 10 listopada w
Choszcznie z Orłem Bierzwnik (7) i 17 z Orkanem (14) w Suchaniu.
https://www.choszczno.pl

Kreator PDF

Utworzono 28 January, 2020, 06:37

www.choszczno.pl

Tadeusz Krawiec

tkrawiec@choszczno.pl

PS. Choszczeńscy kibice komentując wynik rezerw Grunwaldu &ndash; Sławy
żartują, że do rekordu jeszcze daleko i przypominają, że w naszym
regionie dotychczas najwyższy wynik padł w sezonie 2000/2001. Wówczas
Drawa Drawno przegrała na wyjeździe z Osadnikiem Myślibórz aż 1:24.

Poniżej fotoreportaż meczu Korona &ndash; Pomorzanin.
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