Trzecioligowa drużyna Skier-Vis walczy o II ligę
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Trzecioligowa drużyna MKS Skier-Vis Business Center Skierniewice liczy na awans do baraży o II ligę. (fot. Adam Michalski)

Zespół pań Skier-Vis Business Center Skierniewice grający w III lidze walczy o awans do
półfinału baraży o II ligę. Ewentualne prawo gry w decydujących spotkaniach sezonu
2020/2021 zapewni ekipie Grzegorza Hałatiuka sobotnia (13.03) wygrana 3:0 lub 3:1 z UKS
Ozorków.
W grze o awans do II ligi pozostały trzy ekipy rywalizujące w III lidze łódzkiej: ŁKS Siatkówka
Żeńska Łódź, UKS Zduńska Wola i MKS Skier-Vis Business Center Skierniewice. Walka będzie
zacięta do końca. Zdecydowanym faworytem w walce o II ligę jest ŁKS.
– To silny zespół, jest zdeterminowany, by wywalczyć awans – ocenia Grzegorz Hałatiuk, trener
Skier-Vis.
W łódzkim o 2. miejsce Skier-Vis walczy z UKS Zduńska Wola. Kwestia ewentualnego awansu do
drugoligowych baraży może rozstrzygnąć się już dziś (13.03). W Zduńskiej Woli zgra ŁKS, a Skier-Vis
podejmie UKS Ozorków. Wygrana łodzianek przy zdobyczy punktowej skierniewiczanek zapewni
ekipie Grzegorza Hałatiuka drugie miejsce w lidze i awans do fazy play-off.

Mecz Skier-Vis – UKS Ozorków odbędzie się w hali przy ulicy Pomologicznej. Początek zaplanowano
na godzinę 17.00. W związku z tym, że w wydarzeniach sportowych nie mogą brać udziału kibice
klub przygotował transmisję online.
W turniejach półfinałowych startują 32 zespoły podzielone na 8 grup po 4 zespoły. Do finału
awansują po 2 zespoły z każdej grupy. Mecze rozgrywane będą systemem „każdy z każdym”. Finały
będą rozgrywane w formie czterech turniejów, 16 zespołów podzielonych zostanie na 4 grupy po 4
zespoły. Najlepszy zespół z każdej grupy awansuje do II ligi kobiet.
W przypadku ewentualnego zajęcia 2. miejsca w łódzkim Skier-Vis w półfinale trafi do grupy, w
której będą zespoły: najlepszy na Podlasiu, najlepszy w warmińsko-mazurskim i wicemistrz
Mazowsza.
Rozgrywki na poziomie III ligi mają zakończyć się do 29 marca. Półfinały zaplanowano na weekend
9-11 kwietnia, finał na weekend 23-25 kwietnia.
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