Relacja z siatkarskiego weekendu 9-11.12.2016
Sobota nie była szczęśliwa dla II-ligowego zespołu siatkarek, które uległy
we własnej hali 0:3 trzeciej w tabeli Grupie Azoty PWSZ Tarnów . W pierwszym
secie oba zespoły prowadziły bardzo wyrównaną grę. Przy stanie 19:21 dla
przyjezdnych jarosławianki nie zdołały zatrzymać mocnych ataków skrzydłowych
z Tarnowa i w rezultacie przegrały tego seta 22:25. Początek drugiego seta nasze
siatkarki rozpoczęły od prowadzenia. Jednak kontrolowały wynik tylko do
połowy seta. Zepsute zagrywki i błędy w ataku pozwoliły zbudować
tarnowiankom przewagę, którą konsekwentnie utrzymywały i wygrały tę partię
do 21. Trzeci set to zdecydowana przewaga Grupy Azoty. Pełne wiary
w wygranie tego meczu bez straty seta tarnowianki powiększały swoją
przewagę. Jarosławianki nie potrafiły znaleźć sposobu na zatrzymanie rywalek.
Set zakończył się wynikiem 19:25 na korzyść drużyny z Tarnowa, które nie kryły
radości z wygranej na trudnym terenie. Dla naszych dziewczyn była to surowa
lekcja siatkówki, z której na pewno wyciągną wnioski na kolejne mecze.
Pomimo tej przegranej nadal utrzymujemy wysokie II miejsce w tabeli II ligi,
tracąc tylko jeden punkt do nowego lidera- Grupy Azoty PWSZ Tarnów.
Kolejny mecz II ligi we własnej hali jarosławianki rozegrają nietypowo, bo 21.12.
2016 (środa) o godzinie 15.00. z zespołem UKS Szóstka Mielec (mecz przełożony
z 21.01.2017). O fakcie tym informujemy już dzisiaj i serdecznie zapraszamy !
Osłodą minionego weekendu były wygrane naszych najmłodszych
siatkarek. Zespół kadetek MKS SAN-Pajda w piątek pokonał bardzo trudnego
rywala MKS Łańcut 3:1 a w sobotę tym samym stosunkiem setów wygrał
z równie mocnym zespołem SMS Szóstka Mielec. W niedzielę kadetki rozegrały
jeszcze jeden mecz ligowy z drużyną MKS V LO Rzeszów i także wygrały 3:1. To
był bardzo ciężki weekend ale najważniejsze, że bardzo udany. Wygrane plasują
nasz zespół na pierwszym miejscu w tabeli rozgrywek wojewódzkich.
W niedzielę swój kolejny mecz stoczyły siatkarki MKS SAN-Pajda w rozgrywkach
III ligi. Tym razem przeciwnikiem był MKS Łańcut, który podejmował nasz zespół
na własnej hali. Także ten mecz padł łupem jarosławianek 3:0, co pozwoliło nam
utrzymać I miejsce w tabeli.
Na koniec jeszcze jedna informacja siatkarska. W kolejny poniedziałek
19.12.2016 siatkarki naszej szkoły rozegrają mecze w ramach finałowego
turnieju powiatowej Licealiady 2016/2017. Turniej odbędzie się w I LO

w Jarosławiu od godziny 9.00. Zapraszam wszystkich zainteresowanych
i chętnych do kibicowania.
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