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Ze zmiennym szczęściem
22.10.2013.

CHOSZCZNO W sobotę i niedzielę nasi piłkarze grali ze zmiennym szczęściem. Gavia Choszczno i Korona
Raduń wygrały, natomiast drużyny Pomorzanina Zamęcin, Pioniera Zwierzyn i Gavii II Choszczno musiały
pogodzić się z porażką.

Piłkarze Pioniera Zwierzyn prowadzili z Gromem Płonno 3:1, jednak
ostatecznie ulegli 3:5 zaliczając siódmą porażkę w tej rundzie. W takim
samym stosunku Gavia II Choszczno uległa Iskrze Pomień.
W klasie A lider Pomorzanin Zamęcin gościł wicelidera Koronę Raduń. W
gminnych derbach lepsi okazali się goście, którym zwycięstwo 3:2 (2:0)
dało awans na pierwsze miejsce w tabeli grupy piątej (poniżej fotoreportaż z tego meczu). W zgodnej
opinii
kibiców z Radunia i Zamęcina najsprawiedliwszym wynikiem w tym meczu
byłby remis. W pierwszej połowie goście oddali dwa strzały na bramkę
Pomorzanina i w obu przypadkach piłka wpadła do siatki. Gospodarze
częściej byli przy piłce, prowadzili grę i więcej razy strzelali, jednak
gole padały po drugiej stronie boiska. Tuż po wznowieniu gry CEZARY
PIEKAREK uzyskał bramkę kontaktową, jednak napastnicy Korony szybko
zripostowali podwyższając na 3:1. Jeszcze jeden gol Piekarka niczego już
nie zmienił. Jak juz wspomnieliśmy, ten wynik dał Koronie awans na fotel lidera, natomiast
Pomorzanin spadł na trzecie miejsce (wyprzedziła go jeszcze Ina Nadarzyn). - Tak to w piłce bywa.
Niedawno na wyjeździe wygraliśmy mecz, w którym rywale mieli więcej do powiedzenia, a teraz było
zupełnie odwrotnie. To my graliśmy, a oni wygrali - skomentował ten wynik C. Piekarek.

Choć niektórzy wróżyli Gavii Choszczno trzecią porażkę z rzędu , to
jednak nasi piłkarze dość gładko, bo aż 4:0 wygrali z Morzyckiem Moryń.
Pełną relację z tego meczu znajdziemy na stronie www.gaviachoszczno.pl,
my tylko dodamy, że trzy gole strzelił BARTOSZ TATARCZUK, a jednego
WALDEMAR JĘDRASIK, natomiast drużyna nadal zajmuje drugie miejsce w
tabeli klasy okręgowej. W najbliższy weekend (w sobotę) Gavia u siebie
zmierzy się z Klonem Krzęcin, Pomorzanin Zamęcin jedzie na mecz do
Barnimia, natomiast Korona przyjmie u siebie Sokoła Sokoliniec. W
klasie B Pionier na wyjeździe zagra z Błękitnymi Sarnik, natomiast Gavia
II na swoim boisku zmierzy się z Pomorzanką Jarosławsko.
Tadeusz Krawiec
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