Mecz II ligi pomiędzy Ósemką Rzeszów a Top Ten Stalowa Wola
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W rozgrywanym tydzień później niż wynikało to z kalendarza rozgrywek (za zgodą Komisji
ligowej) meczu II ligi spotkały się drużyny Ósemki Rzeszów i Top Ten Stalowa Wola. Zawodnicy
obu drużyn znają się od lat bardzo dobrze i wiedzą czego mogą się po sobie spodziewać.

Do tego meczu Ósemka przystąpiła w składzie: Sebastian Krupa, Jakub Ostyński, Arkadiusz
Nawojski i Jacek Bieszczad natomiast drużyna przeciwna zagrała w składzie: Krzysztof Moskal,
Tomasz Wiśniewski, Maciej Szerszeń i Tomasz Kosiński. W pojedynku w 8-bil Maciej Szerszeń
szybko odskoczył Jackowi Bieszczadowi na kilka punktów, Jacek zaczął odrabiać straty ale
ostatecznie nie był już w stanie dogonić Maćka i pojedynek zakończył się wynikiem 3 – 8. W
pozostałych dwóch starciach walka była bardziej wyrównana, Sebastian Krupa w 10-bil
prowadził od początku z Tomaszem Wiśniewskim ale przeciwnik powoli odrabiał straty i od
stanu 5 – 5 walka zaczęła się od nowa. Ostatecznie ten pojedynek zakończył się zwycięstwem
Sebastiana 8 – 7. W meczu deblowym nasza para Arek Nawojski, Kuba Ostyński początek
miała trudny, przegrywali już 2 – 4 ale szybko się ogarnęli i doprowadzili do stanu 6 – 4 by
ostatecznie wygrać 8 – 6. Wygrywamy zatem pierwszy mecz 2 – 1. Drugi mecz to zmiana
ustawienia, tym razem nasz debel to Jacek Bieszczad i Jakub Ostyński, zmierzyli się z
Tomaszem Kosińskim i Tomaszem Wiśniewskim W 8-bil Sebastian Krupa przystąpił do
pojedynku z Krzysztofem Moskalem natomiast w dziesiątkę Arek Nawojski zmierzył się z
Maciejem Szerszeniem. Niestety nasz debel szybko zaczął tracić punkt za punktem i pomimo
podjęcia walki przeciwnicy w tym dniu byli zdecydowanie lepsi, ostateczny wynik to 2 – 8. W
pojedynkach indywidualnych Arek Nawojski rywalizował z dobrze dysponowanym Maćkiem
Szerszeniem i nie dał rady, przegrał 2 –8. Seba Krupa natomiast w 8-bil ulega Krzyśkowi
Moskalowi 3 – 8 i ostatecznie w dwumeczu przegrywamy 2 – 4.
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