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Dziewczyny z „Jedynki” w finale Jurajskiej Ligi Siatkówki!

   Po dramatycznym pięciosetowym meczu, dziewczęta z Uczniowskiego Klubu Sportowego „Jedynka” pokonały MTS As Myszków i zapewniły
sobie miejsce w finale rozgrywek Jurajskiej Ligi Siatkówki. Zespół z Siewierza przystępował do meczu na swoim terenie prowadząc w rywalizacji
play off 1 : 0 i potrzebował jednego zwycięstwa by awansować do finału. Wszyscy oczekiwali wyrównanej walki, gdyż stanęły naprzeciw siebie
zespoły, które ukończyły sezon regularny w czołowej trójce- Myszków na pozycji nr 2, a Siewierz na 3 miejscu.
   Mecz rozpoczął się pomyślnie dla Siewierzanek, które dość szybko wygrały pierwszą partię. Pierwszy set to prawdziwy festiwal błędów z obu
stron, zespół z Siewierza popełnił ich jednak mniej i dlatego po około 15 minutach prowadził 1 : 0. Set nr 2 był bardziej wyrównany. Decydująca
okazała  się  bardzo  dobra  gra  w końcówce siatkarek  z  Siewierza,  które  bezlitośnie  wykorzystały  błędy  koleżanek  z  Myszkowa i  objęły
prowadzenie 2:0. Do trzeciej odsłony rywalizacji zespół z Myszkowa przystąpił bardzo zmotywowany i od początku to Myszkowianki nadawały
ton grze. Siewierzanki nie dały jednak łatwo za wygraną i po raz kolejny o zwycięstwie w secie decydowała zacięta i wyrównana końcówka. Tym
razem więcej zimnej krwi zachowały siatkarki z Myszkowa, którym zdobycie kontaktowego seta zdecydowanie dodało skrzydeł. Myszkowianki
złapały wiatr w żagle i kontynuując dobrą passę z trzeciego seta, dość szybko zdobyły znaczną przewagę punktową w czwartym, której pomimo
kryzysu w końcówce, nie zmarnowały i wyrównały stan rywalizacji na 2:2.
   O  wszystkim musiał  zdecydować  więc  tie  break.  Od początku  5-tego  setu  oba  zespoły  walczyły  punkt  za  punkt,  chociaż  niesiony
fantastycznym dopingiem zespół z Siewierza wypracował nieznaczną przewagę i  to nasze siatkarki  wywalczyły pierwszą piłkę meczową.
Przeciwniczki nie zamierzały jednak łatwo sprzedać skóry i po drugiej wymianie obroniły meczbola dla Siewierza. Dopiero druga piłka meczowa
okazała się decydująca - Myszkowianki nie były w stanie wybronić mocno zagranej piłki i zwycięstwo Siewierza stało się faktem. Równo z
gwizdkiem sędziego hala w Siewierzu eksplodowała radością - nasze siatkarki odtańczyły taniec zwycięstwa, a fani zgotowali im owacje na
stojąco. Na pochwałę zasługuje cały zespół, który wykazał się dużym charakterem, walecznością i zimną krwią w decydujących momentach.
   Przed nami finał w którym czeka już na nasz zespół kolejna drużyna z Myszkowa. Najbliższe mecze już na początku maja, a o ich dokładnym
terminie oczywiście poinformujemy na naszej stronie internetowej. Gratulujemy dziewczynom i trenerom sukcesu i życzymy prowadzenia w
finale.
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