Krispol Liga na półmetku sezonu zasadniczego
poniedziałek, 08 grudnia 2014 19:51

Siatkarze pierwszoligowych klubów znaleźli się na półmetku sezonu zasadniczego. Liga w tym
sezonie została powiększona do 14 zespołów. Nikt z niej nie spadł, ale w z gry w niej
zrezygnował zespół z Tychów. Pojawiło się natomiast pięciu beniaminków. Liga ta uzyskała też
tytularnego sponsora, którym została firma Krispol. Jej mecze, w wymiarze jednego spotkania
na tydzień, pokazywane są na żywo na antenie TVP Sport. Na razie zdecydowanym liderem
rozgrywek jest Camper Wyszków.

Zespół z Wyszkowa wygrał już ubiegłoroczne rozgrywki, w których sezon zasadniczy zakończył
na III miejscu. Obecnie drużyna doświadczonego trenera Jana Sucha, wygrała wszystkie 13
spotkań. Straciła tylko jeden i to dopiero w 12. kolejce, gdy w meczu na szczycie pokonała u
siebie 3:2 Victorię Wałbrzych. Nad wiceliderem Camper ma 9 punktów przewagi. Zespół ten nie
dokonywał transferów, które mogłyby wskazywać, że tak zdominuje ligę, a do tego przed
sezonem odeszło z niego dwóch zawodników do klubów PlusLigi.
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Na II miejscu jest Victoria Wałbrzych. Tak wysoka pozycja beniaminka może trochę
zaskakiwać, ale z drugiej strony są tam gracze doświadczeni w pierwszoligowych bojach.
Łukasz Karpiewski i Maciej Fijałek 3 lata temu wygrywali te rozgrywki będąc motorami
napędowymi Stali Nysa. Rok temu czołowym zawodnikiem w Nysie był też Szymon Piórkowski.
Można więc powiedzieć, że na bazie byłych zawodników Stali powstał tak mocny zespół.
Pozyskano do niego jeszcze bardzo dobrego libero, którym jest Adrian Mihułka z Pekpolu oraz
kilku młodych siatkarzy z Młodej Ligi. Wszystkim tym kieruje trener Krzysztof Janczak. Należy
dodać, że w Wałbrzychu jest ładna hala, w której mogłyby odbywać się mecze PlusLigi.
Jeden punkt mniej, czyli 28, ma Krispol Września. Drużyna ta nie ma jakiś siatkarskich gwiazd
w składzie, ale patrząc na wiek zawodników, jest jedną z bardziej doświadczonych. Przegrali
tylko 3 mecze, ale nie zdobyli w nich żadnego punktu. O ile nie może martwić porażka z
Camperem, czy na gorącej hali w Nysie, to zaskakująca była ta z siatkarzami z Krakowa.
Na IV miejscu, z dorobkiem 27 punktów, jest Stal Nysa. Zespół ten przed tym sezonem objął
Janusz Bułkowski. Ten sam, który doprowadził nysian do poprzedniego ich zwycięstwa w I
lidze. Ma on bardzo ciekawy i młody zespół. Rozgrywa 23-letni Patryk Szczurek, który grał w
Treflu Gdańsk. Na środku jest jego rówieśnik, Tomasz Kalembka, który w tamtym sezonie
skosztował PlusLigi w barwach BBTS-u. Na największą gwiazdę wyrasta również 23-letni,
niezwykle skuteczny atakujący Mateusz Piotrowski. Na libero pewnym punktem jest już trzeci
sezon zaledwie 19-letni Szymon Biniek. Najstarsi zawodnicy w kadrze mają po 25 lat. Mimo
młodego wieku to jest doświadczony zespół, który wygrał 4 z 5 tie-breaków.
Stal o 5 punktów wyprzedza dwa zespoły. Jednym z nich jest Ślepsk Suwałki, a drugim
młodziutka drużyna ze Spały. Tak wysokie miejsce najmłodszych siatkarzy ligi daje nadzieje, że
polska siatkówka może mieć z nich pożytek, zwłaszcza, że są oni beniaminkiem tych
rozgrywek.
Na VII miejscu jest Pekpol Ostrołęka, który ma 21 punktów.
Czołową ósemkę, z dorobkiem 19 punktów, zamyka Kęczanin Kęty, w którym rolę
rozgrywającego pełni doświadczony Jarosław Maciończyk.
Dopiero na IX pozycji znalazł się wicemistrz ubiegłorocznych rozgrywek, KPS Siedlce. Sławomir
Gerymski zapewne postara się awansować do play-offów wykorzystując coraz większe
doświadczenie 19-letniego Jana Fornala i rozgrywającego, Kacpra Popika.
Taki sam dorobek punktowy ma AZS Kraków, który w dwóch ostatnich meczach zdobył komplet
punktów pokonując Stal w Nysie i Krispol w Krakowie.
15 punktów wywalczył beniaminek ze Szczecina. Przed sezonem wydawało się, że zespół
będzie walczył o wyższe pozycje. Strata 4 punktów do Kęczanina powoduje, że wciąż liczy się
w walce o czołową ósemkę.
Raczej na to nie mogą już liczyć kolejni dwaj beniaminkowie. Warta Zawiercie ma tylko 9
punktów, a CARO Rzeczyca 7.
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Na samym końcu jest Avia Świdnik, która jedyne 2 punkty zdobyła w pierwszej kolejce
pokonując 3:2 CARO.

Artykuł napisałem dla przegladligowy.com
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