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Sukces ósemki
na mistrzostwach
Polski w siatkówce

Od 24 do 27 maja trwa³y siê w G³ucho³azach mistrzostwa naszego kraju w minisiatkówce. Rywalizowa³y czwórki ch³opców i dziewcz¹t.
w stosunku 1:2.  Walka by³a niesamowita, okupiona kontuzj¹ Filipa
Wawrockiego, który musia³ zakoñczyæ
udzia³ w mistrzostwach  mówi trener
S³awomir Chlebowski.
Powy¿sze wyniki pozwoli³y krotoszyñskiej dru¿ynie walczyæ w najlepszej ósemce mistrzostw. W kolejnej
grupie nasi ch³opcy spotkali siê z najlepszymi dru¿ynami z grupy C.
Pierwszy mecz przegrali 0:2 z SP21

Narada bojowa z trenerem Chlebowskim

z Grudzi¹dza (25:13, 25:18). Rywale
w koñcowej klasyfikacji zdobyli srebro. Mecz z warszawsk¹ SP 303 mia³
przes¹dziæ o kolejnoci w grupie
i walce o miejsca 5-8. Nasi rozpoczêli bardzo dobrze, gdy¿ pierwszy zespó³ wygra³ 25:18. Nastêpna czwórka
tak¿e nie odda³a prowadzenia do koñca seta i wygra³a 26:24.  Na tym etapie ch³opcy byli bardzo skoncentrowani, nie pope³niali b³êdów, za to wy-
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Prawo udzia³u w tych zawodach mieli mistrzowie poszczególnych województw, w przypadku ch³opców
z Wielkopolski  Szko³a Podstawowa
nr 8 z Krotoszyna.
W wyniku losowania nasza dru¿yna trafi³a do grupy D. W rozgrywkach
eliminacyjnych wygra³a 2:1 z SP8
Lubin oraz PSP 3 ze Starogardu
Gdañskiego oraz uleg³a póniejszym
br¹zowym medalistom  SP Mirzec 
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Ca³a dru¿yna przed orodkiem w G³ucho³azach
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korzystywali b³êdy rywali  komentuje trener.
W pó³finale krotoszynianie zmierzyli siê z SP3 Le¿ajsk. Zespó³ w sk³adzie Adrian Gromski, Tobiasz Florczyk, Wiktor Mackiewicz, Filip Pinkowski wygra³ 25:11. Nasi walczyli
bez zawodników rezerwowych, gdy¿
Tomek £êcki musia³ wróciæ na mistrzostwa Wielkopolski, a Filip Wawrocki do domu (ze wzglêdu na wspomnian¹ kontuzjê). Kolejna czwórka
(Pawe³ Pêcak, Krzysztof Szymlet, Jakub Hylewicz, Sebastian Ligêza) ule-

Ch³opcy rozegrali kilka ciê¿kich spotkañ

g³a rywalom 20:25. O koñcowym
wyniku zdecydowa³ tie-break. Ósemka wygra³a go 15:12.
W ostatnim dniu, kiedy stawk¹ by³a pi¹ta lokata, ponownie po przeciwnych stronach siatki stanêli zawodnicy z SP303 w Warszawie. Pierwszy
set to seria b³êdów naszych zawodników, zakoñczona wygran¹ przeciwników 28:26. Kolejna czwórka tak¿e
pope³ni³a szereg b³êdów, wobec czego wygrali warszawianie 25:17.
Nasi zakoñczyli mistrzostwa na
(popi)
szóstej pozycji.

Po¿egnanie komiñskich orze³ków z IV lig¹
2 czerwca dobieg³a koñca gra Bia³ego Or³a w IV lidze. Ambitni podopieczni Dariusza
Maciejewskiego przegrali po raz kolejny.

P. KRAWULSKI

Kominianie grali u siebie z pewn¹
pozostania na tym etapie rozgrywkowym Pogoni¹ Nowe Skalmierzyce.
Od pocz¹tku widoczna by³a przewaga
przyjezdnych. Pierwszy strza³ oddali
jednak miejscowi w 2. min. Po 60 sek.
przed szans¹ stan¹³ Kacper Majerz
z Pogoni, by³ jednak na pozycji spalonej.
Bezbramkowy wynik utrzyma³ siê
jedynie do 4. min. Zawodnicy Pogoni wykonywali rzut ro¿ny z lewej
strony boiska. Po dobrym dorodkowaniu Majerz zmusi³ do kapitulacji
Patryka Szulca. Po 10 min. kominianie przegrywali 0:2, a z bramki cieszy³ siê Mateusz Nogaj.
Stracone bramki zmobilizowa³y
miejscowych. Tylko przytomnoci
obroñców przyjezdni zawdziêczaj¹
to, ¿e w 14. min. nie stracili gola. Jeszcze bli¿ej bramki kontaktowej by³
Wojciech Kamiñski, gdy w 17 min.
wychodzi³ na czyst¹ pozycjê. Niestety, strzeli³ niecelnie. Po drugiej stronie
boiska niebagatelnymi umiejêtnociami musia³ wykazywaæ siê Szulc. Najpierw w sytuacji sam na sam z Majerzem obroni³ grony strza³, póniej

Przed pierwszym gwizdkiem...

koñcówkami palców wybi³ na rzut
ro¿ny futbolówkê lec¹c¹ pod poprzeczkê. Zreszt¹ Szulc przez ca³y
mecz uwija³ siê w bramce jak ukropie.
 To nasz bohater  komentowa³ prezes Bia³ego Or³a W³adys³aw Olender.
Druga po³owa rozpoczê³a siê
w silnym deszczu. Dlatego sêdzia
Adam Wieczorek ju¿ po minucie zarz¹dzi³ przerwê. Pi³karze chcieli jednak graæ, dlatego po kilku minutach
wrócili. Tymczasem nast¹pi³o oberwanie chmury, tote¿ po 15 min. sêdzia po raz wtóry nakaza³ zejcie z boiska.
Choæ póiej boisko pokryte by³o
ka³u¿ami, przedstawiciel klubów poszli do arbitrów i oznajmili, ¿e chc¹
dokoñczyæ spotkanie, jeli tylko poprawi siê pogoda. Gdy przesta³o padaæ, arbiter uleg³ probom. Pi³karzy
czeka³o 30 min. mordêgi. Pi³ka czêsto
stawa³a w miejscu. W 78. min Dominik Jêdrkowiak zdoby³ bramkê kontaktow¹, przerzucaj¹c pi³kê nad wychodz¹cym bramkarzem. Niestety,
2 min. póniej Kacper Ba³am¹cek
ustali³ wynik spotkania na 3:1.
Pawel Krawulski
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