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W tym sezonie w Przeglądzie Ligowym mam pod opieką zespół ZAKSY. Przyszło mi więc
zapowiedzieć ich pierwszy mecz w Lidze Mistrzów, w którym zagrają z Galatasaray Stambuł.
Poniżej treść artykułu, jaki napisałem dla przegladligowy.com.

Meczem z Galatasaray Stambuł ZAKSA rozpocznie swój start w tegorocznej Lidze Mistrzów.
Teoretycznie jest wyraźnym faworytem tego spotkania. Kędzierzynianie zagrają ten mecz u
siebie, co będzie zapewne ich istotnym atutem. Przemawiają za nimi też wyniki sportowe. W
ubiegłym sezonie dużo lepiej wypadli od swoich środowych rywali, zarówno w europejskich
pucharach, jak i w rozgrywkach ligowych. Mają też bardziej znanych na arenie
międzynarodowej zawodników niż ich rywale. Sport, to jednak nie papierowe analizy, a
rywalizacja zawodników, której wynik zawsze jest sprawą otwartą. Przyjrzyjmy się bliżej
zespołowi z Turcji i ich ostatnim rezultatom.
W poprzednim sezonie, po zasadniczej rundzie ligi tureckiej, Galatasaray Stambuł zajmowało 3.
miejsce. W ćwierćfinałach trafiło na lokalnego rywala, Fenerbahce, które przed play-offami było
na 6. miejscu. W tym dwumeczu rywale ZAKSY przegrali 2 razy po 2:3 i w ten sposób
zakończyli swój start w rozgrywkach ligowych.
W europejskich pucharach turecki zespół grał w Challenge Cup, które są najmniej prestiżowymi
rozgrywkami. Galatasaray zagrało od II rundy, w której trafiło na Unicef Bratysława. Po
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wygraniu pierwszego meczu 3:0, przegrali rewanż 2:3. Musieli zagrać złotego seta, którego
wygrali17:15. W następnej rundzie dwukrotnie pokonali szwajcarski Amriswil (3:0 i 3:1). W 1/8
trafili na kolejny zespół ze Szwajcarii. Z Lugano było 0:3 i 3:0 i znowu musieli grać dodatkowego
seta. Tym razem wygrali 19:17. W ćwierćfinale trafili na rosyjski Ural Ufa, z którym dwukrotnie
przegrali (0:3 i 2:3).
W tym sezonie w Turcji rozegrano dopiero jedną kolejką spotkań. Na inaugurację Galatasaray
przegrało z Ziraat Bankasi 1:3 (23:25, 25:23, 19:25, 25:27). Porażka tym boleśniejsza, że
poniesiona u siebie.
Obecnie zespół ten opiera się na rodzimych zawodnikach, którzy nie grają aktualnie w
reprezentacji Turcji. Mają w kadrze 3 obcokrajowców. Dwóch z nich, to reprezentanci Egiptu.
Są to rozgrywający Ahmed i przyjmujący Abdelhay. Trzecim jest kubański przyjmujący Bell
Cisneros.
Przypomnijmy, że ZAKSA to wicemistrz Polski i uczestnik Final Four Ligi Mistrzów. W tym
sezonie zagrała 2 mecze ligowe. W pierwszym 3:0 pokonała beniaminka z Radomia. W drugim
przegrała 1:3 z akademikami z Olsztyna. Wynik ten może trochę niepokoić w kontekście tego
meczu, ale Sebastian Świderski zagrał w nim drugą szóstką. Kilka dni wcześniej ZAKSA
zagrała dobre spotkanie z Resovią, które jednak przegrała 2:3. Stawką tego spotkania był
Superpuchar Polski.
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