Nieudana inauguracja. Jeziorak przegrywa z beniaminkiem,
czerwona kartka dla Dawida Kowalskiego
data aktualizacji: 2019.08.10

Czerwona kartka dla Dawida Kowalskiego już w 4. minucie - to akcent dzisiejszego meczu
1. kolejki forBET IV ligi, który miał ogromny wpływ na przebieg inauguracyjnego spotkania
Jezioraka Iława. Zagrać niemal całe spotkanie w osłabieniu i wygrać - to byłby nie lada
wyczyn - nie udało się...
1:3 przegrał na wyjeździe swój pierwszy w nowym sezonie mecz Jeziorak Iława.
1. kolejka forBET IV ligi
(sobota, 10 sierpnia)
Polonia Lidzbark Warmiński - ITS Jeziorak Iława 3:1 (0-1)
Bramki:
0:1 - Arkadiusz Kuciński (27')
1:1 - Kamil Dajnowski (70')
2:1 - Paweł Łukasik (72')

3:1 - Mateusz Jurczak (90'+)
W 1. kolejce ligowych zmagań w nowym sezonie Jeziorak udał się do Lidzbarka Warmińskiego, gdzie
walczył z miejscową Polonią, beniaminkiem w tej klasie.
Mecz niestety nie rozpoczął się po myśli Jezioraka. Nieprzepisowe przerwanie stuprocentowej akcji to zachowanie, za które czerwoną kartkę zobaczył Dawid Kowalski. I tak Jeziorak był zmuszony
zagrać niemal cały mecz w osłabieniu.
Mimo to biało-niebieskim udało się wyjść na prowadzenie. Na 1:0 dla Jezioraka strzelił, w 27.
minucie, Arkadiusz Kuciński. Niestety, trudy rozgrywanego w dziesiątkę spotkania dały o sobie znać
po zmianie stron, gdy zaledwie dwie minuty wystarczyły, by podopieczni trenera Wojciecha
Figurskiego stracili dwie bramki, najpierw za sprawą Kamila Dajnowskiego, później zaś dobrze
znanego także lokalnym kibicom Pawła Łukasika. Do gry wkradło się wtedy dużo nerwowości i
napięcia. Niestety, próby wyrównania spełzły na niczym. Przeciwnik wykorzystał osłabienie drużyny
przyjezdnej i zapunktował jeszcze raz. W doliczonym czasie gry wynik spotkania ustalił na 3:1
Mateusz Jurczak.
Inauguracyjny mecz w wykonaniu Jezioraka okazał się pechowy, nieudany. Okazja, by zatrzeć nie
najlepsze pierwsze wrażenie już w środę, 14 sierpnia. Jeziorak na terenie rywala zagra derbowy
pojedynek z Motorem Lubawa.
Na pocieszenie kibicom można też przypomnieć, że także miniony sezon biało-niebiescy rozpoczęli
od porażki, a później było już o wiele lepiej - na tyle dobrze, że zespół z Iławy zakończył IV-ligowe
rozgrywki 2018/2019 na najniższym stopniu podium.
Jeziorak Iława: Malanowski, Kolcz, Ksiuk, Kowalski, Sagan, Czarnota, Galas, Madej, Kuciński,
Święty, Figurski. Rezerwa: Ciura, Kochalski, Parulis, Janiszek, Foj, Suchocki.
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