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Gavii nikt nie odpuści
03.04.2017.

CHOSZCZNO. W sobotę w powiatowych derbach Gavia Choszczno wygrała w Krzęcinie z Klonem 1:0
(0:0). Zwycięskiego gola strzelił MAREK ANDRYSIEWICZ. W klasie A Pomorzanin wygrał na wyjeździe 1:0
(0:0) z Iną Nadarzyn, natomiast w Reczu Korona Raduń uległa Remorowi 3:5 (0:2). W klasie B
wyjątkowo niefortunnie wiosenną rundę rozpoczął Pionier Zwierzyn, który w Jarosławsku przegrał aż 0:6
(0:3).

Piękna pogoda, a przede wszystkim nadzieja na to, że Gavia zrewanżuje
się za jesienną porażkę 0:1 sprawiły, że na trybunach w Krzęcinie
pojawiło się bardzo dużo kibiców z Choszczna. Mecz z Klonem rozpoczął
się podobnie, jak tydzień temu z Kłosem Pełczyce, czyli od zdecydowanej
przewagi choszcznian. W tym czasie MAREK ANDRYSIEWICZ (na zdjęciu z prawej) najpierw
trafił w słupek, potem w spojenie słupka z poprzeczką, a kolejne dwie, a
może nawet trzy &bdquo;setki&rdquo; obronił bramkarz Klonu PAWEŁ SADKOWSKI.
Choć w drugiej odsłonie mecz był bardziej wyrównany, to jednak
prowadzenie po strzale M. Andrysiewicza objęli choszcznianie. Taki wynik
utrzymał się do końca spotkania, ale trzeba przyznać, że miejscowi
wcale nie odpuścili, a nawet stworzyli kilka sytuacji do strzelenia
bramek.
Już jesienią
choszczeńscy kibice otwarcie mówili o tym, że w tych rozgrywkach Gavii
nikt nie odpuści. Dziś twierdzą, że po meczu z choszcznianami ich rywale
oddech łapią przez kolejne dwie, a nawet trzy kolejki. Tę raczej nie do
końca mierzalną opinię potwierdzają także wyniki z ostatnich dwóch
kolejek. Zobaczymy czy w ten pogląd wpiszą się piłkarze Klonu, którzy
w sobotę zagrali bardzo dobre spotkanie.
W rundzie wiosennej w ślady Gavii idzie również Pomorzanin Zamęcin,
który w niedzielę wygrał trzeci mecz z rzędu, tym razem na wyjeździe z
Iną Nadarzyn 1:0 (0:0). Zwycięskiego gola w drugiej połowie strzelił CEZARY PIEKAREK.
Zupełnie odwrotnie wiedzie się Koronie Raduń, która przegrała po raz
trzeci, tym razem w Reczu z Remorem 3:5 (2:0) (gole dla Radunia
strzelili JAKUB LORENCKI, DANIEL ZBYSZEWSKI i DAWID CHAŁUPNIK).
W niedzielę rundę wiosenną rozpoczęła również klasa B. Jedyny nasz
przedstawiciel Pionier Zwierzyń przegrał w Jarosławsku z Pomorzanką aż
0:6 (0:3).
W najbliższą sobotę Gavia zmierzy się na wyjeździe z Mechanikiem Warnice
(16.00). W niedzielę w klasie o 14.00 rozpocznie się spotkanie
Pomorzanin &ndash; Remor, o 16.00 Korona &ndash; Sokół Granowo i w tym samym dniu, w
klasie B o 14.00 zapraszamy na mecz Pionier &ndash; Gryf Przekolno.
Tadeusz Krawiec
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