Obie drużyny na fali. Pierwsza połowa przed nami!
(zapowiedź)
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Już jutro rozegrana zostanie pierwsza połowa finału eWinner 1. LŻ. Arged Malesa Ostrów
na własnym terenie podejmie drużynę z Krosna. Wyczekiwany dwumecz zapowiada się
niesamowicie ekscytująco!
Obie drużyny, które spotkają się w niedzielę są na dobrej fali. Podopieczni Mariusza Staszewskiego
nie zanotowali porażki od trzech meczów. Wcześniej bez Nicolaia Klindta w składzie przegrali z
Aforti Startem Gniezno. Cellfast Wilki Krosno z kolei mogą się pochwalić lepszym bilansem. Ekipa
Ireneusza Kwiecińskiego jest niepokonana od trzech spotkań. Wcześniej niespodziewanie ulegli w
Łodzi. Jeśli chodzi o tegoroczne pojedynki pomiędzy Wilkami a Ostrovią, to zawsze górą był zespół z
Krosna. Beniaminek, jako jedyny na zapleczu PGE Ekstraligi zdołał wywalczyć z biało-czerwonymi
bilans punktowy 5:0. W najbliższą niedzielę Arged Malesa Ostrów z całą pewnością będzie chciała
się odegrać. Przypomnijmy, że ten zespół jest niepokonany na własnym terenie od… meczu z
Wilkami!
Mariusz Staszewski postawił na najmocniejsze zestawienie. Z dziewiątką pojedzie Nicolai Klindt.
Duńczyk w pierwszy meczu półfinałowym miał słaby początek, lecz w drugiej części spotkania zaczął
punktować. W rewanżu było na odwrót. Następnie w składzie biało-czerwonych mamy kapitana
zespołu, czyli Tomasza Gapińskiego. Polski senior po raz kolejny będzie chciał udowodnić swoją
bardzo dobrą dyspozycję w tym sezonie. Pod numerem jedenastym mamy Olivera Berntzona, który

ostatnio na domowym torze czuje się jak ryba w wodzie. Na wyjazdach jest nieco słabiej.
Zawodnikiem U24 będzie Patrick Hansen, czyli największe tegoroczne objawienie w eWinner 1. LŻ.
Grzegorz Walasek uzupełni formację seniorską. Polak pomimo czterdziestu pięciu lat pokazuje, że
wiek na żużlu niekoniecznie może mieć znaczenie. Duet młodzieżowców utworzą Jakub Krawczyk
oraz Sebastian Szostak. Obaj zawodnicy wraz ze swoimi kolegami z drużyny ostatnio zdobyli brązowy
medal w DMPJ.

Cellfast Wilki Krosno z numerem pierwszym wystawiły najskuteczniejszego zawodnika eWinner 1.
LŻ, czyli Tobiasza Musielaka. Z dwójką pojedzie Václav Milík. Czech w obu meczach półfinałowych
ze Zdunek Wybrzeżem Gdańsk był ważnym ogniwem drużyny. Następnie mamy Patryka Wojdyłę,
który wskoczył do składu po kontuzji, ponieważ urazu nabawił się Jan Kvěch. Dalej jest Mateusz
Szczepaniak, który w ostatnim czasie jeździ kapitalnie. 34-latek w dwumeczu półfinałowym zdobył
łącznie dwadzieścia sześć punktów z trzema bonusami! W zespole Wilków ostatnim seniorem jest
Andrzej Lebiediew. Łotysz na ten moment jest trzecim najskuteczniejszym zawodnikiem na zapleczu
PGE Ekstraligi. Pod szóstką nie mamy żadnego nazwiska, lecz najprawdopodobniej będzie to Kamil
Marciniec, który wzmocnił zespół z Krosna przed historycznym finałem. Do niego dołączy Aleks
Rydlewski.
Zapowiada nam się kapitalna walka o awans do najlepszej ligi na świecie. W niedzielę odbędzie się
dopiero pierwsza część, czyli piętnaście wyścigów. Każdy punkt po obu stronach będzie na wagę
złota przed rewanżem w Krośnie. Według bukmacherów większe szanse na wejście do PGE Ekstraligi
ma Arged Malesa Ostrów. Życzmy sobie, żeby walka o przepustkę trwała aż do trzydziestego
wyścigu! Portal speedwaynews.pl przeprowadzi relację LIVE z niedzielnych zawodów. Kliknij już
teraz, żeby zobaczyć układ par!
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