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Lubią odrabiać straty?
13.05.2013.

CHOSZCZNO Choć horroru w tym meczu nie było, to jednak kibiców zaczyna denerwować fakt, że prawie
w każdym meczu pierwszego gola strzelają rywale Gavii. Ostatecznie wygraliśmy z Sępem Brzesko 4:1
(2:1), a pierwszą bramkę w tym sezonie strzelił BARTOSZ TATARCZUK, za to aż 12 ma ich już
WALDEMAR JĘDRASIK.

Gavia rozpoczęła mecz od kilku niewykorzystanych szans i jak to w tym piłkarskim przysłowiu bywa, to
gospodarze objęli prowadzenie. Potem BARTOSZ TATARCZUK trafia w słupek, WALDEMAR JĘDRASIK nie
wykorzystuje sytuacji &bdquo;sam na sam&rdquo; i powoli zaczyna robić się nerwowo. W końcu w
zamieszaniu podbramkowym trafia Jędrasik, a chwilę później z rzutu wolnego drogę do bramki
gospodarzy znajduje B. Tatarczuk. Prowadzimy 2:1. Tu wypada podkreślić, że Tatarczuk zdobył swojego
pierwszego gola po przejściu do Gavii i kibice głośno liczą na to, że w końcu i on zacznie częściej
zapisywać się na listę strzelców. Druga połowa to już zdecydowana przewaga choszcznian, którzy grają
pewniej i stwarzają coraz więcej sytuacji. Jedno z dośrodkowań B. Tatarczuka, wykorzystuje MARCIN
ĆWIEK, a chwilę później po jego akcji wynik meczu ustala W. Jędrasik. Kolejny mecz Gavia zagra 18
maja z Remorem Recz na stadionie w Choszcznie.

SĘP BRZESKO &ndash; GAVIA CHOSZCZNO 4:1 (2:1)
Bramki zdobyli: W. Jędrasik x2, B. Tatarczuk, M. Ćwiek

Skład: DANIEL GAN (od 80 min DAWID SIEKIERZYCKI), MICHAŁ SZTELA (od 46 min DAWID GARBICZ),
ŁUKASZ MŁYNARCZYK, ARTUR KAPIŃSKI, MATEUSZ LEWANDOWSKI, MARCIN ĆWIEK, BARTOSZ
TATARCZUK, ARNOLD DROBISZ (od 68 min KRZYSZTOF KUCHARCZYK), WALDEMAR JĘDRASIK, PAWEŁ
LEWANDOWSKI (od 75 min KACPER BRYDZIŃSKI)

Oddali czerwoną latarnię
A jak tam pozostałe nasze drużyny? W klasie A Pomorzanin Zamęcin (11 miejsce) pokonał 4:1 Sokoła
Granowo, natomiast Korona Raduń (4 miejsce) przegrała u siebie ze Świtem Barnimie 1:3. Tu należy
podkreślić, że Pomorzanin po tym meczu oddał czerwoną latarnię piłkarzom Objezierza, a trzeba
przyznać, że zabiegali o to od początku tego, niezbyt udanego sezonu. Do jego końca pozostało jeszcze
pięć kolejek.
W klasie B lokalne derby wygrała Gavia II (3 miejsce), która aż 8:0 pokonała Pioniera Zwierzyn (9
miejsce).
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