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Piłkarz Gazeta Sportowa
PIŁKA NOŻNA II liga

Jeziorak Iława
Bruk-Bet

0
1

Na własnym
stadionie zespół
z Iławy
jest groźny
dla najlepszych

Liderdrugiejligiznowugórą!Podopieczni Marcina Jałochy wygraliczwartymeczzrzędu.Oich
słabszej dyspozycji z początku
sezonumożnazapomnieć.Teraz
to właśnie niecieczanie rozdają
karty w rozgrywkach. Są zarazem na jak najlepszej drodze
do pierwszej ligi. Trzy punkty
wywalczonewIławiewtymkontekściemająwartośćolbrzymią.
To zwycięstwo mocno materializuje plan minimum Bruk-Betu na najbliższe dni. Zespół
Jałochy w pojedynkach z Jeziorakiem i kolejnym w środę z Ruchem Wysokiem Mazowieckie
chcezdobyćprzynajmniejcztery
punkty. Trzeba przyznać, że
olwiączęśćtejpuliwcaleniebyło
łatwo.–Wciążniegramytakjakbym tego oczekiwał – uważał
pomeczutrenerJałocha.
WIławieciepłozostałprzyjęty
Piotr Trafarski. Napastnik Bruk-Betu w Jezioraku spędził kilkanaście miesięcy i jak sam zaznaczał, były dla niego przełomowe. – To właśnie w Iławie
na poważnie, zaczęła się moja
przygoda z piłką. Teraz to drużyna, której siłą jest kolektyw
oraz własne boisko. Na nim, dla
najlepszychekipsąbardzotrudnym przeciwnikiem – oceniał
Trafarski.
Wczoraj w wyjściowej jedenastce Bruk-Betu zaszła jedna
zmiana. Pauzującego za kartki
Mateusza Leśniowskiego zastąpił Dawid Kwiek. Na środku
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Andrzej Mizera

Pomocnik Bruk-Betu Artur Prokop (niebieska koszulka) miał duży udział w zdobyciu
trzech punktów przez zespół lidera drugiej ligi na boisku w Iławie

obrony zagrał jednak Michał
Czarny, który w tygodniu poprzedzającym mecz narzekał
nakłopotyzdrowotne.Początek
pierwszej połowy to wzajemne
badanie sił z obu stron. Można
było odnieść wrażenie, że zespoły czują przed sobą respekt.
Na boisku dominowała walka,
zacięta,zażarta,alewśrodkowej
strefie.Podobiemabramkamiaż
takdużosięniedziało.

W kolejnych minutach nieznaczną przewagę zaczęli uzyskiwać gospodarze. Ale to jednakniecieczaniepotrafilizadać
im celny cios. W 35. minucie
Kwiek ładnie zagrał do dobrze
ustawionegoSzczoczarza,który
z kilku metrów skierował piłkę
do bramki. Zanim padło to trafienie, na listę strzelców mógł
wpisać się Cios. Ładnie uderzona przez niego piłka z wol-

negoprzeszłaoboksłupka.Najdogodniejszą okazję dla gospodarzymiałSobociński.Poładnej
akcji piłkę zostawił mu Figurski.
Napastnik Jezioraka strzelił z 15
metrów,aleniecelnie.
W drugiej połowie Jeziorak
szukał okazji do zdobycia
bramki. W sumie padło ich trzy,
ależadnejnieuznałarbiter.Najpierw Tomczyk skierował piłkę
dosiatki,alearbiterdopatrzyłsię

jego faulu na interweniującym
Budce, którego minął i odgwizdałwolnego.
W72.minuciebramkęzdobył
Sobociński.Arbiterpoczątkowo
go uznał, ale po konsultacjach
z bocznym sędzią zmienił decyzję. Zawodnik z Iławy miał pomagaćsobieręką.
Wynik podwyższyć mógł też
Trafarski. Jednak po podaniu
piłkaniedoszładoniego.Trafiła
wnogiKowalskiego,którychciał
odegraćdobramkarzaJezioraka
a wycelował do siatki. Arbiter
odgwizdał ostatecznie spalonego.
W końcowych minutach
Bruk-Betumiejętniepilnowałrezultatuiostateczniewygrał.
Jeziorak Iława
– Bruk-Bet Nieciecza 0:1 (0:1)
Bramki: Szczoczarz 35
Sędziował: Jacek Kikolski (Płock).
Widzów: 900.
Jeziorak: Staniszewski 3 – Kowalski 3,
Czupryna 3, Zakierski 3 I, Kressin 2
– Sedlewski 3, Rybkiewicz 3,
Dymowski 3 (81 Kuciński), Radziński 2
(46 Tomczyk 4) – Figurski 2
(58 KlimekI), Sobociński 3.
Trener: Wojciech Tarnowski
Bruk-Bet: Budka 3 – Zontek 3I, Czarny
3, Cios 3, Wójcik 3 – Kot 4 I, Prokop 3,
Cygnar 3 (70 Metz), Kwiek 3 (82 Smółka)
– Trafarski 4 (72 Dzierżanowski),
Szczoczarz 4 (60 Szałęga).
Trener: Marcin Jałocha.

aMarcin
Jałocha
(trener
Bruk-Betu)
Zdobyliśmy
trzy punkty
na niezwykle
ciężkim terenie. Bardzo się
z nich cieszymy. Przeciwnik
potwierdził, że jest zespołem, który potrafi grać
w piłkę. O końcowe zwycięstwo nie było tak łatwo.
W naszej postawie wciąż
szwankowało rozegranie
i wykończenie akcji. Potrafiliśmy wymienić cztery-pięć
podań, ale kolejne było albo
za słabe lub za mocne.
W kolejnym spotkaniu
zagraliśmy na zero z tyłu. To
również jest bardzo
pocieszające.
a Wojciech
Tarnowski
(trener
Jezioraka)
Czuję spory
niedosyt
po tym pojedynku. Przegraliśmy go,
chociaż wcale nie byliśmy
gorsi od niecieczan. W tym
pojedynku sprawiedliwszy
byłby remis. Bruk-Bet
z pewnością nie miał aż
takiej dużej przewagi
nad nami, ale wygrali
z nami. W drugiej połowie
nasza przewaga była znaczna. Poskutkowały zmiany
w ustawieniach. Bruk-Bet
miał swoje okazje, ale to my
byliśmy groźniejsi i dominowaliśmy na boisku. Strzeliliśmy dwie bramki, ale arbiter ich nie uznał. Po uderzeniu Sobocińskiego zawodnicy Bruk-Betu praktycznie
wymusili zmianę decyzji
sędziego.

Piłkarz meczu: Łukasz Szczoczarz.

To był gwóźdź do trumny. Przebój spadnie
Przebój Wolbrom 0
Pelikan Łowicz
2
Nikt już nie powinien mieć
żadnych wątpliwości – Przeboju Wolbrom nie zobaczymy
już w przyszłym sezonie
w rozgrywkach II ligi. To była
ostatnia szansa dla miejscowych, by jeszcze liczyć się
w walce i mieć chociaż iluzoryczne szanse na uniknięcie
degradacji. Wolbromianie jednak nie wykorzystali szansy
na zbliżenie się do bezpiecznej
strefy. Przegrali ósmy mecz
z rzędu.
O ich porażce mogły przesądzić już pierwsze minuty.
Chmiel
mógł
pokonać
Palczewskiego zaraz na po-
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Jacek Żukowski

Wolbromianie nie wykorzystali kolejnej szansy, by wreszcie
ugrać coś w rundzie wiosennej

czątku gry, ale golkiper
wolbromian wyszedł obronną
ręką z opresji. Nie zmusiło to
miejscowych do lepszej gry,
choć unikali już takich błędów.
Potrafili też zaatakować. W 12.
minucie próbował zrewanżować się Chrzanowski. Uderzał,
ale nie trafił w bramkę.
Goście dobrze zaczęli drugą
połowę i po dwójkowej akcji
Chmiela z Koźmińskim ten
ostatni pokonał bramkarza
Przeboju. Nie minęła godzina
gry i losy wygranej gości były
już przesądzone. Tym razem
Koźmiński zrewanżował się
Chmielowi bardzo dobrym podaniem, a ten nie miał kłopotów z wykorzystaniem sytuacji sam na sam z bramkarzem.
Potem Palczewski uchronił
jeszcze zespół od wysokiej po-

rażki, broniąc w kilku sytuacjach wręcz beznadziejnych.
A już w środę kolejny mecz
w Wolbromiu – z Resovią. Gospodarze zagrają już do końca
sezonu tylko o honor.
Przebój Wolbrom
– Pelikan Łowicz 0:2 (0:0)
Bramki: Koźmiński 49, Chmiel 59.
Sędziował: Daniel Kruczyński (Żywiec).
Widzów: 500.
Przebój: Palczewski 3 – Trzmielewski 1,
Rak 2I, Kiczyński 1, Wdowik 1 – Kowalski 1 (68 Rosłoń), Siedlarz 2I (62 Derejczyk), Duda (35 Żmudka 1), Guja 2
– Chrzanowski 2, Kuta 2.
Trener: Krzysztof Bukalski
Pelikan: Sabela 3 – Brodecki 3I,
Szymura 3, Sawlik 3, Mordzakowski 3
(81 Bolimowski) – Łochowski 3, Gamla 4,
Janczarek 4 (77 Bryk), Chmiel 5
(90 Kosiorek) – Koźmiński 5 (67 Marcinkiewicz), Zaremba 4.
Trener: Piotr Stach
Piłkarz meczu: Damian Chmiel

Jesteś kibicem? Masz ulubionych zawodników? Czytaj jutro
„Krakowską”. Tylko u nas ranking na „Najlepszego piłkarza II ligi”

Sytuacja jest
dramatyczna
a Krzysztof Bukalski
(trener Przeboju)
Na pewno po takim wyniku,
jaki uzyskaliśmy z Pelikanem
Łowicz, każdy zdaje sobie
doskonale sprawę z tego, że
nasza sytuacja w tabeli jest
dramatyczna. Nie będziemy
się załamywać, na pewno
będziemy walczyć do ostatniego meczu, dopóki sędzia
nie odgwiżdże ostatni raz
w ostatnim meczu.
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Bruk-Bet wygrał, ale arbiter
nie uznał aż trzech bramek!

Komplet punktów
na ciężkim terenie

