Upragnione złoto dla SOS ZSSChiO w finale Wojewódzkiej
Licealiady 2016/2017 w siatkówce dziewcząt !!!
W tym roku organizatorem ostatniego etapu rozgrywek wojewódzkich
Licealiady 2016/2017 w piłce siatkowej dziewcząt było Niepubliczne Liceum
Mistrzostwa Sportowego w Mielcu. Finał ten odbył się dnia 4.04.2017 r. na hali
SP Nr 11, która gościła 4 finalistów . Były to następujące zespoły:
- Sam. LO Stalowa Wola
- I LO Jasło
- Niepubliczne Liceum Mistrzostwa Sportowego w Mielcu
- S.O.S. ZSSChiO w Jarosławiu
Te cztery finałowe drużyny , wśród których już po raz piąty z rzędu znalazła się
nasza szkoła, rywalizowały na poszczególnych etapach rozgrywek od grudnia
2016 r. W sumie w roku rozgrywkowym 2016/2017 w Licealiadzie w siatkówce
dziewcząt wzięło udział ok. 170 zespołów, co jeszcze bardziej podkreśla, że sam
awans do finałowej czwórki jest osiągnięciem szczególnym.
Turniej finałowy, zgodnie z regulaminem szkolnych imprez sportowych, odbył
się systemem pucharowym, z rozstawieniem drużyn z jednego półfinału,
w którym gra toczyła się do 2 wygranych setów. Zatem po dolosowaniu drużyn
do rozstawionych zespołów z Mielca i Stalowej Woli, kolejność meczy
przedstawiała się następująco. Pierwszy mecz półfinałowy rozegrały zespoły
NLMS Mielec oraz I LO Jasło , w którym mielczanki okazały się zdecydowanie
lepsze i wygrały gładko 2:0.
Drugie spotkanie półfinałowe rozpoczynało naszą batalię o jak najwyższą lokatę
w turnieju. W spotkaniu tym zmierzyliśmy się z LO Stalowa Wola. Pierwszy set,
po dość ,,niemrawej” grze z naszej strony padł łupem stalowowolanek. Od tego
momentu nastąpił na szczęście przełom w grze i mentalności naszego zespołu.
Dwa pozostałe sety należały już zdecydowanie do nas a coraz lepsza gra
napawała optymizmem i pozwalała wierzyć, że stać nas ma dużo więcej.
Trzeci mecz to był już mecz o brązowy medal Mistrzostw Województwa
Podkarpackiego szkół ponadgimnazjalnych , w którym spotkały się zespoły

z Jasła i Stalowej Woli. W tym spotkaniu także nie było sportowych
niespodzianek. Stalowowolanki grając pewniej, zarówno w ataku jak i obronie,
odniosły zwycięstwo 2:0 i tym samym zajęły III m-ce .
Mecz finałowy pomiędzy Jarosławiem i Mielcem to była jak zwykle gra nerwów
i emocji. Zważywszy na skalę wydarzenia można się było tego spodziewać. Po
bardzo zaciętej i wyrównanej walce w pierwszym secie, to jednak mielczanki
przy stanie 24:24 okazały więcej opanowania i wygrały 26:24 . Podobnie jak
w pierwszym meczu, przegrany set zmobilizował nasze reprezentantki do walki.
Po przebiegu I partii widać było, że wygrana jest w naszym zasięgu a jedynie
poprawienie koncentracji oraz wyeliminowanie błędów własnych pozwoli
realnie myśleć o zwycięstwie. Tak też się stało. Od tej pory w obu setach gra
toczyła się pod nasze dyktando i to co było marzeniem od kilku lat stało się
faktem. Po raz pierwszy w historii szkoły mamy złoty medal wojewódzkiej
Licealiady 2016/2017 w siatkówce dziewcząt!!!
Zdobycie złotego medalu przez nasz zespół to kolejny ogromny sportowy sukces,
na który z pewnością ma wpływ funkcjonowanie przy ZSSChiO w Jarosławiu
Siatkarskiego Ośrodka Szkolnego, w którym uczą się reprezentujące szkołę
siatkarki klas I, II, i III LO. Kolejnym szczytem do zdobycia jest medal
Ogólnopolskiej Licealiady, w której do tej pory największym sukcesem było
zajęcie 4 miejsca.
W całym cyklu tegorocznej Licealiady szkołę reprezentowały: Joanna
Waszyńska , Paulina Kłuś , Dominika Bochenek, Klaudia Kamińska , Klaudia
Litawa , Zuzanna Przewrocka, Kinga Michalska, Kinga Magierowska ,Klaudia
Ciurko, Wiktoria Bylica, Monika Rusinek, Łucja Piestrak, Magdalena Bednarz,
Eliza Łabuz
Organizacja w tym roku w Jarosławiu dwóch turniejów : rejonowego oraz
półfinałowego była doskonałą promocją siatkówki w powiecie a licznie
zgromadzona na trybunach młodzież miała możliwość obejrzenia na żywo gry
najlepszych zespołów województwa podkarpackiego.
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