Siatkarski weekend 3-4.10.2015 w Jarosławiu - relacja
Mecz o mistrzostwo II Ligi kobiet pomiędzy SAN-Pajda Jarosław vs Stal Szóstka
Mielec 3:0 (25:19; 25:19; 25:19)
Skład zespołu:
Rozgrywające: Gabriela Macek, Dominika Bochenek,
Atakujące:
Paulina Chmielarczyk, Magdalena Dynarowicz, Patrycja
Magierowska
Przyjmujące: Magdalena Trojnar, Ewelina Brzezińska, Joanna Waszyńska,
Zuzanna Rusak
Środkowe:
Katarzyna Saj, Emilia Pisarczyk, Weronika Słowik,
Libero:
Paulina Kłuś, Maria Zemlanska
Dla zespołu MKS SAN-Pajda Jarosław priorytetowym celem – podobnie jak w
poprzednich sezonach jest ogrywanie utalentowanej młodzieży oraz doskonalenie
własnego systemu gry w ataku i obronie. Z tymi założeniami taktycznymi
jarosławianki przystąpiły do derbowego meczu z lokalnym rywalem Stal Szóstka
Mielec.
Meczowi towarzyszyło kilka koleżeńskich podtekstów spośród których na
plan pierwszy wysunęły się wątek personalny (3 zawodniczki w mileckim zespole
to byłe zawodniczki i wychowanki Piotra Pajdy) oraz fakt bezpośredniej rywalizacji
dwóch wyrównanych zespołów, które podobnie jak w poprzednim sezonie
najprawdopodobniej zajmować będą sąsiadujące ze sobą miejsca w tabeli.
Nerwowość boiskową było widać jedynie w secie pierwszym. Większe
opanowanie i rutynę pokazały młode jarosławianki (średnia wieku 19 lat), które
ostatecznie dość pewnie zakończyły set z przewagą 6 punktów na swoją korzyść.
Dwa następne sety obfitowały w dość długie momentami wymiany. Oba zespoły
pokazały dobra grę w obronie – nagradzane brawami licznie zgromadzonej
publiczności.
Większą dojrzałość oraz siłę ataku pokazały gospodynie spotkania, które
dodatkowo skutecznie blokowały, stawiały blok lub taktyczną grą w tym elemencie
zmuszały mielczanki do błędów własnych. Wszystkie sety padły łupem
zawodniczek SAN-Pajda w tym samym stosunku tj. do 19 punktów.
To drugie zwycięstwo w tym sezonie zespołu z Jarosławia, który po 2
kolejkach z kompletem 6 punktów w drugoligowej tabeli zajmuje wysokie miejsce
III.

Sobota była również bardzo udana sportowo dla naszych jeszcze młodszych
siatkarek, uczennic PG nr 4 oraz ZSSChiO, które startując w rozgrywkach kadetek
pokonały zespoły Sanoczanka Sanok i Karpaty Krosno.
Niedzielny inauguracyjny mecz w lidze juniorek to kolejne udane spotkanie
oraz bardzo dobra gra zawodniczek MKS San- Pajda , które gładko pokonały zespół
UKS Marba Sędziszów Młp, stosunkiem setów 3:0.
Oby tą dobrą passę udało się utrzymać jak najdłużej.
Na krótkie relacje na żywo oraz do galerii zdjęć po każdym meczu zapraszam na
stronę https://www.facebook.com/SanPajdaVolleyballTeam
Link do tej strony facebook znajduje się także na stronie naszej szkoły w zakładce
Siatkarski Ośrodek Szkolny
Jolanta Pajda

