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Po raz ostatni w tym roku na boisko wybiegły zespoły grające w
rozgrywkach Elbląskiej Ligi Halowej. W minioną sobotę w akcji kibice oglądali zespoły
rywalizujące w grupie B. Teraz przed drużynami przerwa świąteczno-noworoczna, a na boisku
zespoły ponownie zobaczymy 3 stycznia. SuperLiga grupa B
Zespoły w grupie B mają już za sobą rozegrane trzy kolejki. Po tych meczach trzy drużyny
pozostają bez straty punktów. Tym razem, z czołowych ekip, najłatwiej wygrana przyszła
piłkarzom Metrotestu. Lider tabeli zmierzył się z zespołem NORTHSERVIS-PSP i praktycznie
przez całe spotkanie kontrolował wydarzenia na boisku. Metrotest po sześciu minutach
prowadził już 2:0, a w tym czasie bramkarza rywali pokonali: Wojciech Pietrzkiewicz i Wojciech
Boniecki. Wprawdzie jeszcze przed przerwą Karol Styś dał przeciwnikom gola kontaktowego,
ale ostatnie słowo w tej części pojedynku znów należało do Metrotestu. Dzięki trafieniom
Radosława Prusaka oraz Bartosza Płacheckiego lider na przerwę schodził prowadząc 4:1. W
drugiej odsłonie ponownie na listę strzelców wpisał się Bartosz Płachecki i stało się jasne, że
takiej przewagi lider zmarnować już nie może. Ostatnie słowo należało wprawdzie do zespołu
NORTHSERVIS-PSP, a ostatniego gola w meczu strzelił Marcin Laskowski, ale po ostatnim
gwizdku arbitrów, to Metrotest cieszył się z wygranej 5:2.
Zdecydowanie trudniejszą przeprawę miały dwie pozostałe drużyny z czuba tabeli. Wicelider,
ECM El-Hurt, musiał się sporo natrudzić, by pokonać ZUO. Wprawdzie rywale przed tym
meczem mieli zerowy dorobek punktowy, ale w ich szeregach pojawiło się dwóch nowych
zawodników, znanych bardziej z boisk trawiastych niż halowych. ZUO zasilił obecny piłkarz
Olimpii Anton Kolosov oraz były już gracz zespołu z Elbląga, Kiryłł Raduszko. Obaj zawodnicy
mieli spory wpływ na grę ekipy ZUO, choć początku meczu zespół ten do udanych zaliczyć nie
może. Już w 2 minucie wynik otworzył Grzegorz Krzeszewski, a dwie minuty później ECM ElHurt prowadził już 2:0, po tym jak piłkę do siatki skierował Sławomir Więcławski. Strata goli
podziałała na ZUO jak zimny prysznic. Szybko otrząsnęli się po dwóch ciosach zadanych przez
rywali i zabrali się za odrabianie strat. Udało się to już przed przerwą, a w rolach głównych
wystąpili wspomniani już zawodnicy Olimpii. W 8 min. gola kontaktowego strzelił z rzutu
karnego Anton Kolosov, a trzy minuty później do wyrównania doprowadził Kiryłł Raduszko. Po
zmianie stron znów na boisku, nieco lepiej i co najważniejsze skuteczniej, prezentował się
wicelider. Wystarczyły niespełna dwie minuty by ECM El-Hurt ponownie wyszedł na
prowadzenie, tym razem za sprawą Łukasza Grudnia. Wynik pojedynku na 4:2 dla ustalił w 22
min. Michał Jezierski.
Do ostatnich minut o komplet punktów musiała także walczyć trzecia w tabeli drużyna Hydroton
Dream. Ich rywalem było Dowodzenie, które do tej miały na swoim koncie jedno zwycięstwo.
Przed przerwą kibice bramek nie oglądali, ale to nie oznacza, że mecz stał na słabym poziomie.
Obie ekipy często gościły w polu karnym rywali, a jedyne czego im brakowało, to skuteczności
w wykańczaniu Akcji. Sytuacja zmieniła się w drugiej połowie. Wynik otworzył w 17 min. jeden z

1 / 3
Phoca PDF

SPORT

Utworzono: poniedziałek, 22, grudnia 2014 12:16

najskuteczniejszych w szeregach Hydrotonu Dream Tomasz Nowicki. Rywale wprawdzie
próbowali zmienić losy pojedynku, ale albo brakowało im skuteczności, albo na ich drodze
stawał bramkarz Hydrotonu. Wynik meczu na 2:0 ustalił trzy minuty przed końcem meczu Paweł
Bieńko i punkty powędrowały na konto trzeciej drużyny grupy B.
Komplet wyników 3. kolejki:
ERGO Legioniści - MEYER Elbląg 9:2 (5:1)
1:0 - Sztybor (1.), 2:0 - Sztybor (4.), 3:0 - Sztybor (5.), 4:0 - Rudzianiec (7.), 4:1 - Narloch (8.),
5:1 - Borecki (10.), 6:1 - Rudzianiec (15.), 7:1 - Sztybor (21.), 7:2 - Narloch (22.), 8:2 - Borecki
(24.), 9:2 - Rudzianiec (27.).
LZS Agat Jegłownik - Lira Lighting 1:8 (1:5)
0:1 - Damnic (1.), 1:1 - Kuciński (3.), 1:2 - Rogala (7.), 1:3 - Rogala (10.), 1:4 - Damnic (13.), 1:5
- Rogala (15.), 1:6 - Damnic (21.), 1:7 - Kończyński (25.), 1:8 - Żmijewski (28.).
NORTHSERVIS-PSP - Metrotest 2:5 (1:4)
0:1 - Pietrzkiewicz (4.), 0:2 - Boniecki (6.), 1:2 - Styś (12.), 1:3 - Prusak (12.), 1:4 - Płachecki
(15.), 1:5 - Płachecki (25.), 2:5 - Laskowski (27.).
ECM El-Hurt - ZUO Elbląg 4:2 (2:2)
1:0 - Krzeszewski (2.), 2:0 - Więcławski (4.), 2:1 - Kolosov (8.), 2:2 - Raduszko (11.), 3:2 Grudzień (17.), 4:2 - Michał Jezierski (22.).
Dowodzenie - Hydroton Dream 0:2 (0:0)
0:1 - Tomasz Nowicki (17.), 0:2 - Bieńko (26.).
Klasyfikacja strzelców:
8 bramek:
Radosław Wiśniewski (Wiarus).
7 bramek:
Mateusz Szmydt (Victoria).
6 bramek:
Daniel Czajka (Fuks), Wojciech Pietrzkiewicz (Metrotest), Maciej Zając (DRE).
Tabela grupy B
1.Metrotest 3 9 20:6
2.ECM El-Hurt 3 9 14:5
3.Hydroton Dream 3 9 10:3
4.ERGO Legioniści 3 6 17:9
5.NORTHSERVIS-PSP 3 6 15:7
6.Lira Lighting 3 3 11:8
7.Dowodzenie 3 3 4:10
8.ZUO Elbląg 3 0 7:16
9.Agat Jegłownik 3 0 5:19
10.MEYER Elbląg 3 0 5:25
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Organizator ELH
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