Len z awansem, Olimpijczyk blisko celu
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Zespół z Mszczonowa jest bardzo bliski awansu do fazy play-off (UKS Olimpijczyk)

Siatkarze ŻSS Len już zapewnili sobie awans do play-off, Olimpijczycy z Mszczonowa po
wygranej z LKS Olymp Błonie są bliscy celu.
Z 15 drużyn zgłoszonych do rozgrywek 2018/2019 w IV lidze piłki siatkowej na Mazowszu awans
poziom wyżej zapewnią sobie 2 ekipy. Pod koniec lutego ruszy faza play-off. W pierwszej rundzie,
wszystko na to wskazuje zobaczymy dwie ekipy z powiatu żyrardowskiego.
– Nasi siatkarze wykonali duży krok w kierunku w play-off wygrywając w miniony weekend 3:0 z
bezpośrednim rywalem w walce o awans – LKS Olymp Błonie – podkreślają w Mszczonowie. – Mecz
zaczęliśmy od mocnej zagrywki Mateusza Antoszewskiego, która sprawiała rywalowi duży kłopot.
Brak przyjęcia umożliwiło nam uzyskanie prowadzenia 6:0 – relacjonują przebieg spotkania.
W dalszej pierwszego seta gospodarze dominowali i pozwolili zdobyć gościom jedynie 14 punktów.
Bardzo podobny przebieg miał drugi set zakończony identycznym wynikiem. Trzecia partia była
najbardziej wyrównana, wygrana przez gospodarzy 25:22. Dzięki zwycięstwu Olimpijczyk ma już na

koncie 15 punktów, rywale w walce o 4. miejsce premiowane awansem po 9. Żyrardowianie w
weekend pauzowali.
W IV lidze wojewódzkiej seniorów w sezonie 2018/2019 gra 15 zespołów, które zostały podzielone na
2 grupy. Zespoły w grupach grają systemem każdy z każdym, mecz i rewanż. Do fazy play-off
awansują po 4 najlepsze zespoły z każdej z grupy. Pierwszy i drugi etap fazy play-off będzie toczył się
do dwóch wygranych spotkań. Trzeci etap to mecz i rewanż. Po rundzie zasadniczej po 4 najlepsze
ekipy stworzą pary pierwszej fazy play-off na krzyż (1-4, 2-3, 3-2 i 4-1).
W pierwszej i drugiej rundzie play-off gospodarzem pierwszego meczu będzie zespół, który zajął
niższe miejsce w swojej grupie. W drugim i ewentualnym trzecim meczu gospodarzem będzie zespół,
który zajął wyższe miejsce w swojej grupie. Dwa najlepsze zespoły w rozgrywkach IV ligi
wojewódzkiej seniorów awansują do III ligi.
Do tej pory w grupie 2 awans do fazy playoff zapewniły sobie zespoły: WTS Klondaik Warka (lider, 30
pkt.), KS Grom Przytyk (wicelider, 29 pkt.) oraz trzecie w tabeli Żyrardowskie Stowarzyszenie
Siatkówki Len (21 pkt.). O 4. pozycję premiowaną awansem walczą: UKS Olimpijczyk 2008
Mszczonów, GKS YABU Sadownik Błędów i Olymp Błonie. Zdecydowanie w najlepszej sytuacji są
Olimpijczycy, którzy mają na koncie 15 punktów, rywale po 9.
Do końca rundy mszczonowianie mają do rozegrania jeszcze 2 spotkania. Wszystko wskazuje na to,
że zespół z Mszczonowa zagra w fazie play-off IV ligi piłki siatkowej.
W grupie 1 awans do play-off zapewniły sobie ekipy: KS Halinów (24 pkt.), UKS Herkules Sulejówek
(24 pkt.) i MUKS Tie-Break Piastów (22 pkt.) o 4. pozycję walczą: MMKS Mińsk Mazowiecki (18 pkt.)
i UMKS Gwardia Legionowo (15 pkt.).
Biorąc pod uwagę stan na wtorek (19.02) w pierwszej rundzie play-off ŻSS Len zagra z UKS
Herkules Sulejówek, Olimpijczyk będzie rywalizował z KS Halinów. Spotkania tej fazy rozgrywek
odbędą się w dniach 25.02-10.03. Druga runda zaplanowana jest na dni 11-24.03, a trzecia na
25.03-7.04.
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