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kadetki Skier-Vis (Adam MIchalski)

Koniec sezonu zasadniczego. Zespół kadetek Skier-Vis Business Center Skierniewice
przygotowuje się do finału wojewódzkiego w lidze piłki siatkowej.
Mogą wygrać z każdym
Zespół kadetek Skier-Vis Business Center Skierniewice w niedzielę (3.02), w Skierniewicach zakończył
rozgrywki sezonu zasadniczego w lidze wojewódzkiej. Podopieczne Grzegorza Hałatiuka i Marka
Leśniewicza rozpoczęły przygotowania do finału wojewódzkiego (15-17.02), w którym zagra sześć
najlepszych ekip łódzkiego.
Adam Michalski
W minioną niedzielę (3.02) skierniewiczanki byli gospodyniami turnieju grupy II. W hali przy ulicy Pomologicznej 10
podejmowały drugą drużynę ŁKS oraz UKS Czwórkę Aleksandrów Łódzki. Oba spotkania zakończyły się wygranymi
Skier-Vis.
Pierwszy mecz z ŁKS Siatkówką Żeńską Łódź gospodynie zdominowały od pierwszych minut. Przy głośnym dopingu
miejscowych kibiców dobre akcje w ataku, skuteczna zagrywka i gra w obronie dały efekt w postaci wygranej 25:21

pierwszej partii. W drugiej dominacja miejscowych była jeszcze większa. Skierniewiczanki pozwoliły zdobyć
rywalkom zaledwie 12 punktów, a mecz zakończył się przekonującym zwycięstwem 2:0.
W drugim niedzielnym spotkaniu Czwórka z Aleksandrowa Łódzkiego bez problemów uporała się z łodziankami 2:0, a
o wygraniu grupy decydował ostatni mecz.
− Dziewczyny zagrały znakomicie w pierwszym secie. Są świadome swoich możliwości, tego co są w stanie osiągnąć,
a gra sprawia im dużo radości − relacjonuje Marek Leśniewicz, jeden z trenerów Skier-Vis. Gospodynie wygrały
pierwszą partię 25:15. W drugiej inicjatywę przejęły rywalki, które były lepsze 25:21.
− Gra dziewczyn w trzecim, decydującym secie była na poziomie tego co pokazały w pierwszym. Myślę, że tak
grająca drużyna jest w stanie ograć każdy zespół w województwie, być może z wyjątkiem Dargfilu Tomaszów
Mazowiecki, który przed finałem wojewódzkim wzmocnił się dwiema siatkarkami ze Szczyrku − dodaje Marek
Leśniewicz.
Skier-Vis wygrał trzeciego seta 15:10 i cały mecz 2:1.
Zespół już na kilka turniejów przed zakończeniem rozgrywek zasadniczej części sezonu zapewnił sobie awans do
finału wojewódzkiego.
Ten rozegrany zostanie w weekend 15-17 lutego w Łodzi.
Wystąpią MUKS Dargfil Tomaszów Mazowiecki, ŁKS Siatkówka Żeńska Łódź, MKS Skier-Vis Business Center
Skierniewice, Lider Konstantynów Łódzki, Czwórka Aleksandrów Łódzki oraz UKS Akademia Siatkówki Zduńska
Wola.
Więcej o piłce siatkowej w najnowszym (7.02) wydaniu "Głosu".
Dziś kilka kadrów z niedzielnego turnieju grupy II wojewódzkiej ligi kadetek.
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