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Pierwszy mecz siatkarek z UKS Jedynka Siewierz w II lidze

Po wspaniałym turnieju finałowym o awans do II ligi piłki siatkowej kobiet, który odbył się w Siewierzu
wygranym przez nasze siatkarki UKS Jedynka Siewierz przyszedł czas na rozpoczęcie przygotowań do
nowego sezonu tym razem w rozgrywkach na szczeblu centralnym PZPS czyli w II lidze.
Przygotowania do nowego sezonu rozpoczęły się już 8 sierpnia. Drużyna trenera Marcina Widery ciężko
pracuje przed startem w rozgrywkach. UKS Jedynka Siewierz w mocno zmienionym składzie zagrała w
sobotę 03.09.2016 r. na Hali Sportowej w Siewierzu turniej towarzyski z bardzo mocnymi II ligowymi
rywalami oraz zespołem młodej Orlen Ligi z Bielska Białej. Był to pierwszy sprawdzian naszej drużyny
przed nowym sezonem w II lidze kobiet.
Właśnie 3 października nastąpiła weryfikacja pierwszego etapu przygotowań do nowego sezonu. Nasze
siatkarki rozegrały trzy mecze towarzyskie. W pierwszym meczu UKS Jedynka pokonała zespół SOKÓŁ 43
AZS AWF Katowice 2:1.
W drugim spotkaniu siewierzanki okazały się lepsze od drużyny Sokoła Radzionków odnosząc drugie
zwycięstwo. Pozostało więc trzecie spotkanie o zajęcie pierwszego miejsca w turnieju towarzyskim z
zespołem Młodej ligi z Bielska Białej. Pierwszy set tego spotkania to zdecydowana przewaga naszej
drużyny i set kończy się gładkim zwycięstwem zawodniczek z Siewierza. Druga odsłona tego spotkania to
bardzo udany początek seta zawodniczek z Bielska Białej i wypracowanie kilkupunktowej przewagi, którą
udało się zniwelować dopiero pod koniec seta, jednak końcówka tej partii padła łupem zawodniczek z
Bielska Białej, które wykazały się większą odpornością psychiczną wygrywając 26:24. Trzecia partia to
doskonała i dojrzała gra naszego zespołu, która kończy się naszym zwycięstwem w tym meczu i całym
turnieju.
Tydzień później siatkarki UKS Jedynka Siewierz udały się również na turniej towarzyski do Radzionkowa,
gdzie zmierzyły się z drużynami: Sokół Radzionków (II liga gr. II), ECO AZS Unia Opole (II liga gr. II),
MKS Zorza Wodzisław Śląski (II liga gr. II). Pierwsze dwa spotkania nasz drużyna przegrywa najpierw z
Sokołem Radzionków 2:1, następnie z ECO AZS Unia Opole również 2:1. W trzecim spotkaniu nasze
siatkarki okazują się lepsze od drużyny MKS Zorza Wodzisław Śląski wygrywając 2:0 i w całym turnieju
zajmując III miejsce.
Rozgrywki II Ligi piłki siatkowej kobiet ruszają 24 września 2016 roku UKS Jedynka Siewierz będzie
rywalizować w grupie IV z następującymi drużynami:
1. TKS Tychy
2. UKS Jedynka Siewierz
3. Silesia Volley MSK Mysłowice
4. PLKS Pszczyna
5. MCKiS Jaworzno
6. SMS PZPS Szczyrk 2
7. UKS Sokół Zator
8. STS Sandecja Nowy Sącz
9. PROXIMA Kraków
Pierwsze dwa mecze nasze siatkarki rozegrają na wyjeździe: 24.09.2016 r. w Zatorze z drużyną UKS
Sokół Zator, natomiast 01.10.2016 r. w Szczyrku z drużyną SMS PZPS Szczyrk II. Inauguracja rozgrywek
II ligi Piłki siatkowej kobiet w Siewierzu odbędzie się 08.10.2016 roku na hali Sportowej przy Zespole
Szkół w Siewierzu. Wszystkich sympatyków siatkówki serdecznie zapraszamy do kibicowania naszym
zawodniczkom w rozgrywkach II ligi.

Pierwszy mecz siatkarek z UKS Jedynka Siewierz w II lidze
W sobotę rozegraliśmy pierwsze historyczne dla naszego klubu spotkanie w II lidze kobiet. Radość po
meczu była tym bardziej uzasadniona, że przywieźliśmy ze spotkania w Zatorze 3 pkt. Ale po kolei...
W pierwszym secie było widać sporą nerwowość w naszych poczynania, zarówno w polu zagrywki jak i w
organizacji gry w kontrze. Te błędy własne doprowadziły do porażki 23:25 w pierwszej odsłonie. Kolejny
set to już nieco mądrzejsza gra w naszym wykonaniu. Potrafiliśmy zminimalizować własne błędy.
Dodatkowo zapunktowaliśmy zagrywką, a i poczynione zmiany przynosiły zamierzony efekt. Drugą partię
wygrywamy 25:19. Kolejne dwa sety miały bliźniaczy przebieg - uzyskiwaliśmy zdecydowana przewagę
dzięki dobrej, odrzucającej zagrywce i kontrolowaliśmy przebieg wydarzeń. Obydwie partie kończyły się
25:13 na naszą korzyść.
Jeśli chodzi o grę to niewątpliwie zespół ma przed sobą sporo pracy, ale z uwagi na tak dużą rotację w
składzie (z zeszłego sezonu zostały 3 zawodniczki) nie jest to dziwne. Cieszą wprowadzane zmiany, które
pokazują, że skład jest bardzo wyrównany i dziewczyny walczą o wejście na boisko.
W przyszłym tygodniu jedziemy do Szczyrku rozegrać spotkanie o zupełnie innym, zdecydowanie wyższym
ciężarze gatunkowym niż to w Zatorze.
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