Lider coraz mocniejszy! Jeziorak Iława wiezie znad jeziora
Czos kolejny komplet punktów
data aktualizacji: 2021.10.02

Lider piłkarskiej IV ligi, zespół iławskiego Jezioraka, wybrał się dzisiaj do Mrągowa - nad
jezioro Czos, by zmierzyć się z tutejszą Mrągowią - zespołem przed tym meczem plasującym
się tuż za podium w tej klasie.
9. kolejka forBET IV ligi
Mrągowia Mrągowo - Jeziorak Iława 0:2 (0-2)
Bramki:
0:1 - Michał Foj (2')
0:2 - Patryk Czarnota (23')
To w ubiegłym tygodniu iławianie wskoczyli na fotel lidera, odnotowując awans z pozycji drugiej po
tym, jak pokonali aż 6:0 Olimpię II Elbląg. Nie umknęło to oczywiście uwadze gospodarzy
dzisiejszego spotkania, którzy w przedmeczowej zapowiedzi nazwali Jezioraka "najlepszą drużyną
obecnej kampanii", przypominając, że na 21 punktów, jakie dotychczas zdobyli iławianie, złożyło się
7 zwycięstw i jedna porażka, a podopieczni trenera Wojciecha Tarnowskiego wygrali wszystkie swoje
wyjazdowe mecze. Z kolei Jeziorak nazwał Mrągowię rywalem wymagającym. Zwrócił też uwagę na

występujących w Mrągowie piłkarzy, którzy są świetnie znani lokalnym kibicom. To pomocnik Piotr
Błędowski (dawniej: GKS Wikielec), napastnik Mahamadou Junior Bah (kiedyś: Motor Lubawa) i
Wiktor Bojarowski (w przeszłości reprezentant Jezioraka).
Dzisiejszy mecz obu drużyn rozpoczął się znakomicie dla Jezioraka: już w 2. minucie spotkania wynik
otworzył, dając drużynie z Iławy prowadzenie, Michał Foj. W ten sposób zawodnik, który zaledwie w
czwartek świętował 22. urodziny, sam sprawił sobie prezent. Jeszcze w pierwszej połowie
prowadzenie Jezioraka na 0:2 podwyższył Patryk Czarnota. Wynik do końca meczu nie uległ już
zmianie - w meczu 9. kolejki Jeziorak Iława zapisuje na swoje konto 8. zwycięstwo i broni pozycji
lidera.
Jeziorak Iława (wyjściowa jedenastka): Ciura - Słomski, Zalewski, Kwiatkowski, Galas, Wacławski,
Sedlewski, Foj, Czarnota, Flis, Sagan. Trener: Wojciech Tarnowski.
W następnej, 10. kolejce Jeziorak Iława podejmie przed własną publicznością MKS Korsze. To
spotkanie zostanie rozegrane w sobotę, 9 października.
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