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Mające już pewne miejsce w finale wojewódzkim siatkarki Skier-Vis - Business Center
Skierniewice w niedzielę (20.01) były gospodyniami turnieju, w którym zagrały trzy
najlepsze ekipy województwa łódzkiego. Niestety wygrana z głównym faworytem do tytułu
mistrzowskiego − Dargfilem Tomaszów Mazowiecki nie pomogła w utrzymaniu.
Skierniewiczanki spadły do grupy II.
Kadetki Skier-Vis − Business Center Skierniewice awans do finału wojewódzkiego zapewniły sobie
już dwa tygodnie przed niedzielnym turniejem. Będąc gospodyniami i mierząc siły z najlepszymi
drużynami łódzkiego zamierzały pokazać się z jak najlepszej strony przed fanami zespołu i
miłośnikami piłki siatkowej.
W niedzielę (20.01) do Skierniewic przyjechały zespoły z Tomaszowa Mazowieckiego − MUKS
Dargfil i Łodzi − ŁKS Siatkówka Żeńska.
W pierwszym spotkaniu gospodynie grały z głównym faworytem do tytułu mistrzyń województwa,
ekipą z Tomaszowa Mazowieckiego.

Pierwszy set to koncert gry miejscowych. Skier-Vis wygrał seta otwarcia 25:20, a głośny doping i
emocje powodowały, że można było poczuć powiew siatkówki na wysokim poziomie. Radość była
ogromna, zespół poczuł szansę wygrania meczu otwarcia.
Taki obrót wydarzeń na parkiecie nie pozostał bez komentarza trenera przyjezdnych, który w
niewybredny sposób, zarzucając im brak mózgów, motywował swoje podopieczne do lepszej gry.
W efekcie tomaszowianki wygrały drugiego seta, a mecz rozstrzygnął tie-break, w którym ponownie
lepsze były skierniewiczanki.
W drugim meczu podrażnione dziewczęta z Dargfilu nie dały szans łodziankom z ŁKS i wygrały
pewnie 2:0. Ostatnie spotkanie turnieju miało dać odpowiedź na najważniejsze
pytania, które ekipy pozostają w grupie I, a która żegna się z elitą i w ostatnim turnieju znajdzie się
w grupie II.
− Dziewczęta źle weszły w to spotkanie. Zanotowały bardzo słaby początek pierwszego seta −
opowiada Marek Leśniewicz, jeden z trenerów Skier-Vis. Partia otwierająca decydujące spotkanie
zakończyła się wynikiem 14:25 dla łodzianek. W drugim secie Skier-Vis walczył o korzystny wynik i
przegrał na przewagi 24:26.
Mimo porażki i spadku z ligowej elity, postawa zespołu ze Skierniewic może cieszyć w obliczu
zbliżającego się finału wojewódzkiego, w którym zagra najlepszych 6 zespołów ligi. Miejsca w finale
zapewniły sobie już zespoły grające w niedzielę w Skierniewicach: MUKS Dargfil Tomaszów
Mazowiecki, ŁKS Siatkówka Żeńska Łódź i MKS Skier-Vis Skierniewice, które w dotychczas
rozegranych turniejach ligowych zgromadziły najwięcej punktów. Pewniakami do gry w finale są też
zespoły z Konstantynowa Łódzkiego i Aleksandowa Łódzkiego. − Wydaje się, że w ostatnich
turniejach już nic nie powinno się zmienić i jako szósta ekipa w finale zagra Zduńska Wola − mówi
Marek Leśniewicz.
W pierwszy weekend lutego odbędzie się seria ostatnich turniejów rundy zasadniczej.
W grupie I zagrają: MUKS Dargfil Tomaszów Mazowiecki, ŁKS Siatkówka Żeńska Łódź
oraz najlepsza drużyna weekendowego turnieju grupy II, który odbędzie się w najbliższą niedzielę.
Jedna z drużyn: UKS Czwórka Aleksandrów Łódzki, UKS Akademia Siatkówki Zduńska Wola i UKS
Lider Konstantynów Łódzki zagra wśród najlepszych. Pozostałe dwie będą rywalkami Skier-Vis w
ostatnim ligowym turnieju.
Runda zasadnicza składa się z siedmiu turniejów. Na podstawie klasyfikacji po każdym turnieju,
zespoły zdobywają punkty (od 19 do 1). Po siedmiu turniejach sześć najlepszych ekip z klasyfikacji
punktowej zapewni sobie miejsce w finale wojewódzkim.
Zespół młodziczek Skier-Vis - Business Center Skierniewice grające w grupie VI mają przed sobą
kolejny turniej. Rywalkami będą: LUKS ASIK Domaniewice, INS-EL MKS 16 Łódź i UKS Korona
Bełchatów.
am

Wyniki niedzielnego turnieju

MKS Skier-Vis Skierniewice − MUKS Dargfil Tomaszów Mazowiecki 2:1 (25:20, 19:25, 15:12)
ŁKS Siatkówka Żeńska Łódź − MUKS Dargfil Tomaszów Mazowiecki 0:2 (18:25, 21:25, 0:0)
MKS Skier-Vis Skierniewice − ŁKS Siatkówka Żeńska Łódź 0:2 (14:25, 24:26, 0:0)

Klasyfikacja kadetek po VI turnieju rundy
zasadniczej
1. MUKS „Dargfil” Tomaszów Mazowiecki
2. ŁKS Siatkówka Żeńska I Łódź
3. MKS Skier-Vis – Business Center”
4. UKS Lider Konstantynów Łódzki
5. UKS Czwórka Aleksandrów Łódzki
6. UKS Akademia Siatkówki Zduńska Wola
Zespoły z miejsc 4-6 mają za sobą 5 turniejów

103
102
94
75
73
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