Podsumowanie bardzo ciekawej 15 kolejki w siatkarskiej I lidze
niedziela, 27 stycznia 2013 09:45

W szlagierowym meczu lidera z wiceliderem pewne zwycięstwo odniósł zespół Czarnych
Radom. Zdobycie kompletu punktów pozwoliło im się zbliżyć na odległość 2 punktów do
prowadzącego BBTS. Walka o I miejsce zapowiada się więc pasjonująco. W meczu tym
fantastyczną atmosferę stworzyli miejscowi kibice, którzy wypełnili halę w Radomiu. MVP
meczu został Jakub Wachnik.
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Oba zespoły zagrały w następujących składach:
Czarni Radom: Neroj, Wachnik, Gałązka, Prygiel, Kocik, Filipowicz, Kalasz (l), Pszenny (l) oraz
Radomski, Ferek.
BBTS: Macionczyk, Wołosz, Gaca, Lewiński, Błoński, Kalembka, Swaczyna (l) oraz
Modzelewski, Kwasowski, Michor.
O największą niespodziankę postarali się siatkarze AZS Poznań, którzy za 3 punkty pokonali
Ślepsk Suwałki. W meczu tym znakomicie zadebiutował nowy trener, Nicola Vettori. Pracował
już kiedyś z zespołem z Suwałk. Bardziej znany jest jako współpracownik Raula Lozano, gdy
ten pracował z reprezentacjami Polski i Niemiec. Wprawdzie zapowiadając 15 kolejkę pisałem,
że poznaniacy we wszystkich 3 tegorocznych meczach byli bliscy zdobycia 1 punktu i wreszcie
może im się to udać, ale takie zwycięstwo to olbrzymia niespodzianka. Zespół z Suwałk
skomplikował swoją sytuację. Mecz ten pokazał, że siatkarze z Poznania mogą być
niebezpieczni w fazie play-off.
Do bardzo ciekawego meczu doszło w Nysie, gdzie miejscowa Stal podejmowała Pekpol
Ostrołęka, z którym gładko przegrała w pierwszej rundzie. Stal przed tym meczem była w dołku,
bo w ostatnich 2 meczach zdobyła tylko 1 punkt, a nie tego oczekuje się od ubiegłorocznego
triumfatora tych rozgrywek. Stalowcy dość pewnie wygrali 2 pierwsze sety. I wtedy powróciła
sytuacja z ostatniego meczu z Cuprum. Nysanie przegrali 2 kolejne sety, z tego IV w fatalnym
stylu. Miejscowi kibice nie kryli oburzenia ich postawą. Jednak w V secie nysanie podnieśli się i
wygrali cały mecz 3:2. MVP meczu został Karpiewski, który był najskuteczniej atakującym
zawodnikiem z Nysy. Był to 7 mecz Stali w tym sezonie, w którym grała V seta. Jednak dopiero
pierwszy, który zakończył się ich zwycięstwem. W Nysie mają nadzieję, że ten set pozwoli
przełamać się ich ulubieńcom. Pod koniec meczu groźnie wyglądającej uległ grający trener Stali
– Jarosław Stancelewski.
Do pięciosetowego meczu doszło też w Lubinie, gdzie Cuprum podejmowało MKS Będzin.
Będzinianie wygrali 2 pierwsze sety. Jednak zapomnieli o starej siatkarskiej zasadzie, że kto nie
wygrywa 3:0 ten przegrywa 2:3 i właśnie takim wynikiem zakończył się dla nich ten mecz.
Pewne zwycięstwo w derbach Mazowsza odnieśli zawodnicy Campera Wyszków nad Jadarem
Siedlce. Pierwszy set nie zapowiadał takiego sukcesu gospodarzy, którzy przegrali go do 13.
Potem jednak w żadnym secie nie pozwolili gościom zdobyć nawet 20 punktów. Dzięki tej
wygranej awansowali z VI na IV miejsce.
Oprócz tych 5 ciekawych spotkań doszło jeszcze do meczu bez historii, w którym Kęczanin
rozbił Energetyk. Goście w 3 setach zdobyli zaledwie 46 punktów. To prawdziwy pogrom.
Komplet wyników:
Czarni – BBTS 3:0 (25:22, 25:20, 25:17)
Cuprum – MKS Będzin 3:2 (21:25, 22:25, 25:16, 25:21, 15:10)
Camper – Jadar 3:1 (13:25, 25:13, 25:19, 25:19)
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Stal – Pekpol 3:2 (25:20, 25:21, 20:25, 16:25, 15:12)
AZS Poznań – Ślepsk 3:1 (16:25, 25:21, 25:22, 26:24)
Kęczanin – Energetyk 3:0 (25:15, 25:18, 25:13)
Tabela po 14 kolejkach:
I BBTS Bielsko-Biała - 34 pkt
II RCS Czarni Radom – 32 pkt
III MKS Cuprum Mundo Lubin – 27 pkt
IV KS Camper Wyszków – 27 pkt
V Pekpol Ostrołęka – 26 pkt
VI MKS Banimex Będzin – 25 pkt
VII Stal AZS PWSZ Nysa – 23 pkt
VIII Ślepsk Suwałki – 21 pkt
IX UMKS Kęczanin Kęty – 21 pkt
X KPS Jadar Siedlce – 20 pkt
XI KU AZS UAM – 9 pkt
XII MCKiS Energetyk Jaworzno – 5 pkt

Sympatyków siatkarskiej I ligi zachęcam do polubienia stron:
mojewielkiemecze.wodip.opole.pl i przegladligowy.com. Pozwoli to na bieżąco śledzić
doniesienia z pierwszoligowych parkietów.

Artykuł ten napisałem dla Przegladu Ligowego i można go też TUTAJ przeczytać
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