
Kraków na zakończenie 
Siatkarki Jadaru AZS Politechnika Radom chcą godnie pożegnać się z kibicami 

Jacek Skrok, 
trener Jadaru 
AZS Politech
niki Radom: 
- Jeszcze nigdy 
tak wcześnie 
nie kończyłem 
rozgrywek. Kie
dyś w drugiej li
dze z Czarnymi 
Radom, zako
ńczyliśmy se
zon w połowie 
marca, ale w 
pierwszej lidze 
nie miałem ta
kiej sytuacji. 
Najbliższe mie
siące trzeba 
będzie potrak
tować szkole
niowo i wyko
rzystać na le
czenie kontuzji. 

Siatkarki Jadaru AZS 
Politechniki Radom so
botnim spotkaniem z Ar
maturą Eliteskami AZS 
Kraków zakończą debiu
tancki sezon w pierw
szej lidze. Początek me
czu o godzinie 17. 

Chcemy zrehabilitować 
się za ostatnią pora

żkę i pokazać, że stać nas na 
podjęcie walki z najlepszymi 
-zapowiada Jacek Skrok, tre
ner radomianek. - Poza tym, 
ten mecz ma dla nas znacze
nie. 

UTRZYMAĆ PIĄTE 
MIEJSCE 
Radomskie siatkarki za

przepaściły przed tygo
dniem szanse na awans do 
najlepszej czwórki pierwszej 
ligi, która zagra w rundzie 
play off. Porażka pozwoliła 
także Silesii Volley Mysłowi
ce/Chorzów odrobić część 
strat do radomianek. O tym, 
która z tych drużyn zajmie 
ostatecznie piąte miejsce na 
zakończenie sezonu, zade
cydują wyniki spotkań ostat
niej kolejki. Niezależnie od 
wyników, wiadomo, że dla 
radomianek to koniec sezo
nu. 

- To smutne, że tak wcze
śnie kończymy sezon - przy
znaje Skrok. - Jeszcze nigdy 
tak wcześnie nie zako
ńczyłem rozgrywek w pierw

szej lidze. To jest chory po
mysł. Jeśli zobaczę jakąś siat
karkę z Mielca lub Białego
stoku w reprezentacji Polski, 
to uwierzę w konieczność 
przyspieszenia rozgrywek, 
ale narazie podchodzę do te
go sceptycznie. 

Zanim trener i zawod
niczki zaczną zastanawiać 
się nad tym, co robić z cza
sem wolnym, do soboty 
muszą utrzymać koncentra
cję. Sezon zakończy się bo
wiem dopiero po meczu i na
leży zrobić wszystko, aby 
rozstać się z kibicami w do
brych nastrojach. 

BEZ KALKULACJI 
Szkoleniowiec Jadaru AZS 

zapewnia, że drużynanie ba
wi się w żadne kalkulacje. -
Nie zastanawiamy się, czy 
potrzeba nam jednego, czy 
dwóch punktów. Chcemy 
wyjść na boisko i podjąć wal
kę o zwycięstwo. Tylko w ten 
sposób możemy zrehabilito
wać się za ostatni słabszy wy
stęp i jednocześnie w odpo
wiedni sposób podziękować 
kibicom - deklaruje Skrok. 

Radomianki spodziewają 
się zaciętego spotkania. Ry
walki z Krakowa, mimo że 
mają zapewnione miejsce w 
play off, nie zamierzają pod
dać się bez walki. 

- Wiemy, że krakowianki 
chcą na boisku potwierdzić, 
że są lepszym zespołem i 

Mecz o mistrzostwo I ligi kobiet, Jadar AZS Politechni
ka Radom -Armatura Eliteski AZS Kraków rozegrany zo
stanie w sobotę, 3 marca, w hali Politechniki Radomskiej, 
przy ul. Chrobrego 27. Początek o godz. 17. 

Bilety w cenie 8 zł (zwykły) i 5 zł (ulgowy) do nabycia w 
przedsprzedaży w siedzibie klubu, przy ul. Chrobrego 27 
oraz w kasie bezpośrednio przed spotkaniem. 
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Siatkarki Jadaru AZS Politechniki Radom w sobotę zagrają 
ostatni mecz w debiutanckim sezonie w pierwszej lidze. 

miejsce w play off słusznie 
im się należy. A my chcemy 
pokazać, że potrafimy grać z 
najlepszymi - tłumaczy tre
ner. 

POPRAWIĆ PRZYJĘCIE 
Jednym z najpoważniej

szych mankamentów w grze 
radomianek, w poprzednim 
spotkaniu z Silesia było przy
jęcie. - Niestety, wyrażając to 
w liczbach, w meczu z Silesia 
byliśmy wprzyjęciu dwarazy 
gorsi, niż na przykład w me
czu z Murowaną Gośliną -
wyjaśnia obrazowo Skrok. -
Jeśli nie poprawimy tego ele
mentu, trudno oczekiwać, że 
poprawimy skuteczność w 

ataku. Dodatkowo ważne 
będą własna zagrywka i blok. 

Wszystko wskazuje na to, 
że w ostatnim meczu sezonu 
radomianki będą mogły za
grać w najmocniejszym 
składzie. Sandra Cabańska 
na szczęście nie zachorowała 
na zapalenie płuc, jak pier
wotnie podejrzewano. - Li
czę, że Cabańska pomoże 
drużynie w jak największym 
stopniu, a wszyscy razem 
efektownie zakończymy se
zon zwycięstwem i przypie
czętujemy piąte miejsce w 
tabeli - kończy Skrok. 
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