Inauguracja siatkarskiego sezonu II ligi 2015/2016
i pierwsze cenne zwycięstwo !
Po odbywających się w każdy weekend września turniejach przygotowawczokontrolnych w Jarosławiu, Rzeszowie, Tomaszowie Lubelskim i Mielcu, w sobotę
26.09.2015 rozpoczęliśmy kolejny (już trzeci!!!) II- ligowy sezon w żeńskiej
siatkówce. Tym razem pierwszy mecz rozegraliśmy w Jaworznie, gdzie
zmierzyliśmy się z nieznanym nam dotychczas zespołem MCKiS Jaworzno. Drużyna
ta w ubiegłym sezonie brała udział w rozgrywkach II- ligowych, lecz w innej niż my
grupie, kończąc go na dobrym V miejscu. Tym bardziej nie bardzo wiadomo było
czego możemy się spodziewać po grze zawodniczek z Jaworzna. Mimo małych
obaw, lecz z dużą determinacją i apetytem na zwycięstwo, udaliśmy się do
Jaworzna i … dość gładko, bo stosunkiem setów 3:0 pokonaliśmy gospodarzy. W
dwóch pierwszych partiach , wygranych do 11 i do 17, dominowaliśmy nad
przeciwnikiem w każdym elemencie siatkarskiego rzemiosła. W secie trzecim,
wygranym już tylko 26:24, zaszwankowało nieco przyjęcie piłki po zagrywce, co w
drugiej jego części pozwoliło zespołowi gospodarzy na nawiązanie kontaktu
punktowego. Jednak w samej końcówce nasz zespól otrząsnął się i nie pozwolił
wyrwać sobie zwycięstwa. Mam nadzieję, że bardzo dobra postawa i zwycięstwo
umocni nasze młode siatkarki w przekonaniu, że potrafią nie tylko grać ale i
wygrywać (nawet z najlepszymi).
Jak zwykle na podkreślenie zasługuje fakt, że w skład naszego II- ligowego zespołu
wchodzą absolwentki i uczennice Siatkarskiego Ośrodka Szkolnego przy ZSSChiO w
Jarosławiu.
Poniżej przedstawiam zespoły, które w sezonie 2015/2016 biorą udział w
rozgrywkach II - ligi w grupie IV:
1. AGH Kraków
2. Grupa Azoty PWSZ Tarnów
3. TKS Tomasovia Tomaszów Lubelski
4. MCKiS Jaworzno
5. UKS Szóstka Mielec
6. SMS PZPS II Szczyrk
7. MKS Skawa Wadowice
8. UKS Sokół Zator
9. WTS Solna Wieliczka
10. MKS San-Pajda Jarosław

W najbliższą sobotę, tj. 3.10.2015 o godzinie 16.00 na hali MOSiR w Jarosławiu
rozegramy mecz drugiej kolejki II ligi kobiet z zespołem UKS Szóstka Mielec.
Wszystkich sympatyków siatkówki, zarówno tych, którzy kibicowali nam w
ubiegłym sezonie jak i tych, którzy jeszcze nie dołączyli do nas, serdecznie
zapraszamy.
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