Za nami derby! W meczu Jeziorak kontra Motor lepsza Iława
[ZOBACZ ZDJĘCIA I WIDEO]
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Piłkarskim świętem był na Sienkiewicza rozegrany w sobotę derbowy mecz pomiędzy
Jeziorakiem Iława a Motorem Lubawa. Oba zespoły zostawiły na boisku serce. Ciekawym
sportowym widowiskiem była zwłaszcza pierwsza połowa spotkania.
20. kolejka forBET IV ligi (derby powiatu iławskiego)
Iława, 13 kwietnia
Jeziorak Iława - Motor Lubawa 2:0 (2:0)
Bramki:
1:0 - Arkadiusz Kuciński
2:0 - Daniel Madej
~~galeriaspc~~4170~~
Zgodnie z oczekiwaniami dużym zainteresowaniem kibiców cieszyły się sobotnie IV-ligowe derby
powiatu iławskiego. Na Sienkiewicza zawitał Motor Lubawa, drużyna, która w rozegranym we
wrześniu meczu 5. kolejki na własnym terenie pokonała podopiecznych trenera Wojciecha
Figurskiego 2:1. W tym derbowym pojedynku gospodarze szukali więc okazji, by się zrewanżować.
Na zwycięstwie zależało też Motorowi; oba zespoły grały twardo, zacięcie, czasem na pograniczu
faulu. Pierwsza odsłona należała do Jezioraka, który najpierw, około 15. minuty spotkania, wyszedł

na prowadzenie za sprawą gola Arkadiusza Kucińskiego, który po chwili miał kolejną, tym razem
niewykorzystaną sytuację strzelecką. Na 2:0 podwyższył w 28. minucie Daniel Madej, popisując się
efektownym i skutecznym strzałem z woleja. Piłka wpadła do siatki tuż przy słupku. Po tych dwóch
trafieniach dla gospodarzy do odrabiania strat rzucili się goście. Wypracowali trzy świetne, groźne
sytuacje. Dwie z nich wybronił dobrze dysponowany Kamil Jędrzejewski, zaś w kolejnym przypadku
przed utratą gola ratowali swoją drużynę obrońcy biało-niebieskich.
W drugiej połowie Jeziorak, koncentrując się na utrzymaniu korzystnego wyniku, oddał inicjatywę
rywalom. Ci jednak nie mogli znaleźć luk w obronie gospodarzy i rzadko dochodzili do groźnych
sytuacji. Do końca spotkania wynik nie uległ już zmianie i to pomimo świetnych sytuacji strzeleckich,
które jeszcze nadarzyły się Jeziorakowi. Około 70. minuty Radosław Galas trafił w słupek, a niedługo
potem groźnie strzelił Kuciński. Trzeba też odnotować, że gospodarze kończyli mecz w dziesiątkę po
tym, jak w 81. minucie czerwoną kartką został ukarany Paweł Sagan.
2:0 dla Jezioraka, to wynik derbowego spotkania. Rewanż się udał.
SKŁADY
Gospodarze
Jeziorak Iława: Kamil Jędrzejewski, Paweł Kolcz, Krzysztof Kressin, Łukasz Święty, Arkadiusz
Kuciński, Remigiusz Parulis, Dawid Ksiuk, Daniel Madej, Radosław Galas, Łukasz Suchocki, Paweł
Sagan. Rezerwa: Dawid Mazurowski, Karol Kaźmierski, Dawid Kowalski, Wojciech Figurski, Wiktor
Bojarowski, Patryk Czarnota. Trener: Wojciech Figurski.
Goście
Motor Lubawa: Piotr Sikora, Arkadiusz Koprucki, Andrzej Burchart, Damian Gerka, Szymon
Zelmański, Roman Śnieżawski, Cezary Sobolewski, Adam Kapusta, Piotr Sobótka, Przemysław
Józefowicz, Miłosz Olejniczak. Rezerwa: Damian Kościński, Mahamadou Bah, Adrian Zasuwa, Martyn
Michalak, Szymon Dujko-Domański, Mateusz Szymański. Trener: Krzysztof Malinowski.
Wkrótce na infoilawa.pl obszerniejsza fotorelacja z tego spotkania.
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