16:31. Wysoka - i niestety zasłużona - porażka Jezioraka
Iława z liderem
data aktualizacji: 2018.12.15

Bardzo wymagającego przeciwnika mieli w swoim ostatnim tegorocznym ligowym meczu
szczypiorniści Jezioraka Iława. W hali sportowej nad Małym Jeziorakiem podjęli
niepokonanego w tym sezonie lidera II ligi, ekipę USAR Kwidzyn.
Nie udało się pokonać niepokonanych. Jeziorak Iława wysoko, 16:31, przegrał swoje dzisiejsze
spotkanie z liderem II ligi, zespołem USAR Kwidzyn. Potyczka, która była ostatnim akcentem
tegorocznych zmagań o punkty w wykonaniu zespołu z Iławy, obnażyła słabości i braki gospodarzy.
13. kolejka II ligi
ITS Jeziorak Iława - SKPR USAR Kwidzyn 16:31 (8:13)
Iława, hala sportowo-widowiskowa, sobota, 15 grudnia 2018 r.
Spotkanie przyciągnęło do hali sportowo-widowiskowej nad Małym Jeziorakiem dość liczną grupę
kibiców, zarówno zespołu z Iławy, jak i z Kwidzyna. Rywal prowadził od początku, a mecz przebiegał
pod jego dyktando.
Zawodnicy z Kwidzyna grali z dużym zaangażowaniem, zdecydowanie w obronie i dynamicznie w
ataku. Goście wygrali pierwszą połowę 13:8. Wcześniej, przy stanie 7:8, Jeziorak zmniejszył
przewagę rywala do zaledwie jednego punktu, ale nie udało się doprowadzić do remisu, czy tym
bardziej wyjść na prowadzenie. Wręcz przeciwnie, to rywale stopniowo powiększali swoją przewagę.

W drużynie gospodarzy w pierwszej połowie na wyróżnienie zasłużył chyba tylko Jakub Jarząb,
tworzący pod bramką rywala pewne zagrożenie. Pod koniec pierwszej odsłony boisko musiał opuścić
ukarany czerwoną kartką za faul Grzegorz Baliński.
W drugiej połowie niestety Jeziorak zagrał jeszcze słabiej. Były rażące błędy w rozegraniu i częste
straty piłki. Dodatkowo krótka ławka powodowała coraz większe zmęczenie zawodników. Efektem
była wysoka i zdecydowana przegrana gospodarzy 16:31.
Jednym ze smaczków tego meczu był fakt, że kilku zawodników drużyny przyjezdnej w poprzednim
sezonie reprezentowało barwy Jezioraka Iława. To Damian Przysowa, Błażej Bańcerek i Kornel
Bonczkowski.
SKŁADY
Gospodarze
Jeziorak Iława: Krzysztof Szajkowski, Wiktor Żochowski, Łukasz Kamiński, Grzegorz
Dudek, Jakub Jarząb, Maciej Szymaniak, Grzegorz Baliński, Adam Ziarnicki, Dominik
Rogala, Jakub Minder, Marcin Prorok, Marcin Zagrajek. Trener: Karol Adamowicz

Goście
USAR Kwidzyn: Marcin Kochański, Patryk Wiśniewski, Jacek Szwed, Beniamin Werra,
Błażej Bańcerek, Damian Przysowa, Karol Gryń, Jan Dembowski, Dominik Sonnenfeld,
Kamil Nawrocki, Jan Piekarski, Patryk Dembowski, Kornel Bonczkowski, Kacper
Miklewicz, Maciej Hara.
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