Uwaga, kibice! Pierwszy gwizdek forBET IV ligi już w ten
weekend [SPRAWDŹ PIŁKARSKI ROZKŁAD JAZDY]
data aktualizacji: 2019.08.08

Na tę chwilę wielu kibiców czekało całe lato. Pora wracać do walki o ligowe punkty na
piłkarskich murawach. Już w ten weekend przed nami pierwsza kolejka nowego sezonu
forBET IV ligi. Sprawdzamy piłkarski rozkład jazdy dla lokalnych ekip.
O mistrzostwo w nowym sezonie 2019/2020 zagra 16 ekip, w tym trzy z powiatu iławskiego: Jeziorak
Iława, GKS Wikielec i Motor Lubawa. Wszystkie są ambitnymi zespołami, które grać będą o jak
najwyższe lokaty w IV-ligowej tabeli. Pierwsza odsłona walki o punkty już w ten weekend. Poniżej
przegląd meczów z udziałem lokalnych drużyn.
forBET IV liga - 1. kolejka
9-11 sierpnia
GKS Wikielec - Warmia Olsztyn
9 sierpnia, 19:00

Warmia Olsztyn, beniaminek w tych rozgrywkach, to będzie pierwszy rywal GKS-u Wikielec w
nowym sezonie. Krystian Oleszko - to na niego szczególnie powinni uważać obrońcy "Gieksy". 25letni napastnik w ubiegłym sezonie (w okręgówce) strzelił dla swojego zespołu aż 28 bramek. Z
ciekawostek: stadion Warmii na ulicy Sybiraków w Olsztynie jest obecnie modernizowany. Zespół
będzie podejmował gości na stadionie przy Al. Piłsudskiego, albo na wyjazdach w roli gospodarza.
Warto też odnotować, że do zespołu dołączył Wiktor Bojarowski (wcześniej: Jeziorak Iława).
Polonia Lidzbark Warmiński - ITS Jeziorak Iława
10 sierpnia, 16:00
Jeziorak Iława "na pierwszy ogień" też zagra z beniaminkiem. Trener Polonii Czesław Żukowski
mówi, że zespół będzie grał głównie składem, który wywalczył awans, bez większych wzmocnień.
Celem pierwszego w nowym sezonie przeciwnika biało-niebieskich jest spokojne utrzymanie się w IVligowym gronie.
MKS Korsze - Motor Lubawa
10 sierpnia, 17:00
Przeciwnik Motoru Lubawa, zespół MKS Korsze, to już ekipa ograna w IV lidze. Zespół będzie
walczył przede wszystkim o utrzymanie. Trener Piotr Chamik spodziewa się ciekawych rozgrywek, co
jego zdaniem będziemy zawdzięczać mocniejszemu niż w poprzednim sezonie składowi w tej klasie
rozgrywkowej.
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