Zawodniczki MKS SAN-Pajda Jarosław IV drużyną Mistrzostw Polski Juniorek !
W dniach 4-8.04.2018 nasze juniorki brały udział w turnieju finałowym Mistrzostw
Polski w Dębicy. O miano najlepszej juniorskiej drużyny w Polsce na tym ostatnim
etapie walczyło osiem zespołów. Oprócz jarosławianek były to: Impel Wrocław, SMS
Szóstka Mielec, Energetyk Poznań, Chemik Olsztyn, LTS Legionovia Legionowo,
Budowlani Łódź, SMS Police.
W grupie eliminacyjnej rozegraliśmy trzy mecze z renomowanymi zespołami
młodzieżowej siatkówki. W inauguracyjnym spotkaniu po zaciętej walce pokonaliśmy
zespół z Poznania 3:2. Później było już tylko lepiej. Drugi mecz rozstrzygnęliśmy na naszą
korzyść stosunkiem setów 3:1 z jednym z pretendentów do medali SMS-em Police. W
trzecim spotkaniu grupowym dość gładko, bo 3:0 wygraliśmy z Chemikiem Olsztyn i tym
samym z 1 miejsca zapewniliśmy sobie grę w półfinale. Już w tym momencie
wiedzieliśmy, że osiągnęliśmy ogromny sukces, gdyż uplasowanie się w ,,czwórce”
najlepszych zespołów w Polsce było niewątpliwie takim osiągnięciem. Nie zamierzaliśmy
jednak spocząć na laurach. Ogromna mobilizacja przed meczem półfinałowym z
Impelem Wrocław pozwoliła nam zagrać bardzo dobre zawody, lecz niestety w
końcówce zabrakło trochę szczęścia. Przegraliśmy 2:3, w tiebreaku 13:15. W ostatnim
spotkaniu turniejowym ,czyli meczu o brązowy medal musieliśmy uznać wyższość SMS-u
Police, który w tym dniu okazał się zespołem lepiej dysponowanym i wziął odwet za
przegraną w fazie grupowej. Pozostało nam więc cieszyć się z 4 miejsca Mistrzostw
Polski Juniorek!!! Aż 4 miejsca, bo już dzisiaj wiemy, że wszystkie uczestniczące
w turnieju zespoły wykazały się wielkim siatkarskim kunsztem, ogromną wolą walki i
każdy mógł sięgnąć po mistrzostwo. I na koniec jeszcze jedna ważna wiadomość, iż
najlepszą rozgrywającą turnieju została nasza zawodniczka Gabriela Makarowska.
Brawo !!!
Jarosławski zespół w całym cyklu tegorocznych juniorskich rozgrywek, począwszy
od etapu wojewódzkiego, reprezentowały następujące uczennice naszej szkoły: Klaudia
Litawa, Paulina Wysocka, Kinga Magierowska, Kinga Michalska, Klaudia Ciurko,
Monika Rusinek, Łucja Piestrak oraz pozostałe zawodniczki klubu: Izabela Wisz, Izabela
Filipek, Ewa Machowska, Jagoda Lubas, Gabriela Makarowska, Izabela Klekot, Julia
Serowiecka, Weronika Sobiczewska.
Ogromne gratulacje dla wszystkich zawodniczek i trenerów!!!
Jolanta Pajda

