Siatkarski Ośrodek Szkolny przy Zespole Szkół Spożywczych,
Chemicznych i Ogólnokształcących
w Jarosławiu po raz trzeci w gronie 16 najlepszych szkół
ponadgimnazjalnych w Polsce!
W dniach 3-5.06.2016 r. w Wieliczce odbył się turniej finałowy
Ogólnopolskiej Licealiady 2015/2016 w piłce siatkowej dziewcząt. W drodze
wieloetapowych eliminacji, spośród około 3 tysięcy szkół w Polsce, do grona
najlepszych zespołów reprezentujących poszczególne województwa, awans
uzyskała drużyna siatkarek ZSSChiO w Jarosławiu. Dzięki bardzo dobrej grze
na poziomie województwa a organizacyjnie dzięki dofinansowaniu z budżetu
Powiatu Jarosławskiego, mogliśmy po raz trzeci wziąć udział w tej, prestiżowej
dla szkoły , miasta i powiatu, imprezie sportowej.
Zgodnie z regulaminem, pierwszego dnia turnieju wszystkie uczestniczące
zespoły rozegrały mecze
w 4 grupach eliminacyjnych systemem ,,każdy z każdym” do dwóch
wygranych setów. Nasz zespół na tym etapie rozgrywek rozegrał 3 spotkania
z bardzo trudnymi przeciwnikami z V LO Rzeszów, ZSO Nr 2 w Elblągu oraz ZS
Sportowych w Dąbrowie Górniczej. Po bardzo zaciętej walce w okrzykniętej
przez uczestników ,,grupie śmierci” zajęliśmy III miejsce, co niestety w tym roku
pozbawiło nas awansu do finałowej ósemki . Drugiego dnia rozegraliśmy
2 mecze półfinałowe ze szkołami reprezentującymi województwo opolskie
i mazowieckie, które rozstrzygnęły, że nasz zespół w ostatnim dniu zawodów
zagra o 11 miejsce z XXIV LO z Krakowa. Mecz ten, po bardzo wyrównanej grze
i setach przegranych w końcówkach na przewagi, uplasował nas ostatecznie
na 12 miejscu w klasyfikacji końcowej tegorocznej Ogólnopolskiej Licealiady
w piłce siatkowej dziewcząt. Zważywszy na to, że turniej stał na bardzo
wysokim poziomie i uczestniczyło w nim wiele zespołów zasilanych przez
zawodniczki Reprezentacji Polski juniorek oraz finałów Mistrzostw Polski
juniorek i kadetek, sam udział, ale i zajęte miejsce, świadczy o tym, że nasz
zespół w dalszym ciągu utrzymuje wysoki poziom siatkarski i na pewno zalicza
się do czołówki szkół ponadgimnazjalnych w Polsce.
Otrzymane dofinansowanie z budżetu Powiatu Jarosławskiego pozwoliło
naszej drużynie wziąć udział w tym prestiżowym turnieju, promować powiat
i jarosławską siatkówkę ale przede wszystkim podnosić na jeszcze wyższy
poziom umiejętności sportowe. Dzięki takim turniejom w każdym roku
udowadniamy, że liczymy się na mapie polskiej młodzieżowej siatkówki.

Organizacją współfinansującą wyjazd było także Stowarzyszenie
Sympatyków Zespołu Szkół Spożywczych Chemicznych i Ogólnokształcących,
które wspiera rozwój talentów siatkarskich naszej szkoły.
Szkołę i powiat reprezentowały następujące uczennice S.O.S.: Karina
Chmielewska, Małgorzata Czerwonka, Magdalena Dynarowicz,, Weronika
Słowik, Katarzyna Stokłosa, Paulina Kłuś, Katarzyna Łagożny, Natalia
Chruścińska, Klaudia Kamińska, Klaudia Litawa, Zuzanna Przewrocka.
Opiekunami i trenerami byli Jolanta Pajda i Piotr Pajda.
Jolanta Pajda

