REJONOWA LICEALIADA 2016/2017 W PIŁCE SIATKOWEJ
DZIEWCZĄT w JAROSŁAWIU
Podobnie jak rok temu nasz Siatkarski Ośrodek Szkolny przy ZSSChiO był
organizatorem etapu rejonowego Licealiady w piłce siatkowej dziewcząt. Turniej
VI rejonu, w którego skład wchodzi powiat jarosławski, odbył się w dniu
20.02.2017 na hali MOSiR w Jarosławiu. W zawodach tych wzięły udział
następujące drużyny :
 mistrz powiatu Przemyśl gr – ZSEiO Przemyśl
 mistrz powiatu jarosławskiego – ZSSChiO Jarosław
 mistrz powiatu lubaczowskiego – LO Lubaczów
 mistrz powiatu przeworskiego – ZSZ Przeworsk
Regulaminowy system zarezerwowany dla etapu rejonowego to system
„każdy z każdym”, co przy obecności czterech zespołów według klucza nakazało
rozegranie sześciu meczy . Wszystkie zespoły rozegrały po trzy spotkania.
Podobnie jak w ubiegłych sezonach, ta faza rozgrywek zdecydowanie należała
do uczennic S.O.S. z Jarosławia ,które gładko pokonały kolejno drużyny
z Przeworska 2:0 (25:2, 25:9), Lubaczowa 2:0 (25:14, 25:6) oraz Przemyśla 2:0
(25:8, 25:4). We wszystkich spotkaniach nasz zespół dominował nad rywalkami,
szczególnie w takich elementach jak zagrywka oraz atak, co zadecydowało
o zwycięstwach i zajęciu I miejsca w turnieju. Drugą drużyną, z dwoma
zwycięstwami na koncie, został ZSEiO w Przemyślu, który o to dające awans do
kolejnego etapu miejsce stoczył pojedynek z drużyną z Lubaczowa, wygrywając
2:0 (25:12, 25:20). Na trzecim miejscu uplasowały się uczennice LO Lubaczów,
które odniosły zwycięstwo nad drużyną ZSZ Przeworsk 2:0 (25:10, 25:9).
Z zerowym kontem zwycięstw w całym turnieju pozostał zespół z Przeworska,
który zajął czwarte miejsce. Tak więc w półfinale wojewódzkim Licealiady
2015/2016 zobaczymy już wkrótce siatkarki S.O.S przy ZSSCHiO w Jarosławiu
oraz ZSEiO Przemyśl.
Sportowe zmagania oglądała spora rzesza kibiców- uczniów ZSSChiO, I LO oraz
ZSTiO w Jarosławiu, którzy mieli możliwość oglądania siatkówki na żywo
i kibicowania swoim koleżankom.

Naszą szkołę reprezentowały następujące uczennice: Litawa Klaudia,
Kamińska Klaudia , Bednarz Magdalena, Bylica Wiktoria, Ciurko Klaudia, Łabuz
Eliza, Magierowska Kinga, Michalska Kinga, Piestrak Łucja, Rusinek Monika,
Bochenek Dominika.
Turniej półfinałowy odbędzie się w połowie marca również w Jarosławiu.
O dokładnym terminie powiadomię wkrótce, a już dzisiaj wszystkich kibiców
serdecznie zapraszam.
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