Siatkarki powalczą o II ligę
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Zespół Grzegorza Hałatiuka liczy na awans do II ligi. Przed drużyną turniej półfinałowy baraży. (fot. Adam Michalski)

Już w najbliższy piątek (9.04) trzecioligowe siatkarski Skier-Vis Business Center
Skierniewice rozpoczną rywalizację w turnieju półfinałowym baraży o II ligę piłki siatkowej.
– Mimo przeciwieństw cel pozostaje niezmienny, awans – mówi Grzegorz Hałatiuk, trener Skier-Vis. –
Już dziś wiem, że na 100 procent w turnieju z powodu kontuzji nie zagra Ewelina Murgrabia – mówi
trener Skier-Vis. – Walczymy z czasem, liczymy na to, że uda nam się uporać z problemami
zdrowotnymi, które pojawiły się w drużynie – dodaje.
W siedzibie Polskiego Związku Piłki Siatkowej rozlosowano grupy półfinałowe turniejów barażowych
o I ligę. Skier-Vis zagra w Ełku, gdzie rywalkami będą: UKS Danex Siemiatycze, EASY WRAP Trójka
Kobyłka i gospodarze UMKS Mikro Ełk.
Co ważne turniej zaplanowany na drugi weekend kwietnia (9-11.04) odbędzie się niezależnie od
tego, czy obostrzenia w Polsce obowiązujące do 9 kwietnia zostaną zniesione, czy przedłużone.
– Na tym etapie sezonu rolę organizatora rozgrywek od wojewódzkich związków przejmuje Polski

Związek Piłki Siatkowej – zauważa Grzegorz Hałatiuk. – Centrala siatkarska wydała komunikat, że
każdy klub biorący udział w barażach jest traktowany jako zespół zawodowy, a w takiej sytuacji
rozporządzenie rządowe nie ma zastosowania – dodaje.
Trener Hałatiuk mimo problemów, które pojawiły się przed turniejem nie obniża poprzeczki i stawia
przed drużyną jasny cel, awans do II ligi.
– Na tym etapie nie ma już słabych przeciwników – zaznacza opiekun skierniewickich siatkarek.
Turniejów w ramach 1/2 odbędzie się aż osiem, wstąpią 32 zespoły podzielone na 8 grup po 4
drużyny. Mecze rozgrywane będą systemem „każdy z każdym”. Do finału awansują po 2 zespoły z
każdej grupy. 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. Finał
zaplanowano na weekend 23-25 kwietnia.
Więcej na temat w najnowszym (8.04) wydaniu „Głosu Skierniewic i Okolicy”.
Źródło: https://eglos.pl/aktualnosci/item/38322-siatkarki-powalcza-o-ii-lige

