
Ostatni ligowy akord Jadaru 
•• SIATKÓWKA •• Jutro pierwszo
ligowe zawodniczki Jadaru AZS-u Po
litechniki Radom po raz ostatni w se
zonie zagrają w meczu o punkty. Ra-
domianki podejmą uczelniany zes
pół AZS-u Kraków, który w przeci
wieństwie do Jadaru zapewnił sobie 
grę w play-off o awans do siatkar
skiej elity. 
W rundzie rewanżowej sezonu za
sadniczego podopieczne trenera Jac
ka Skroka usilnie walczyły o wejście 
do najlepszej czwórki zaplecza eks
traklasy. Jednak porażki w dwóch 
ostatnich meczach z Piecobiogazem 
Murowana Goślina i Silesia Mysło
wice ostatecznie zastopowały marsz 
radomianek do play-off. Z pozoru 
może się wydawać, że sobotnia po
tyczka z drużyną spod Wawelu jest 
o... pietruszkę. Gospodyniom nie 
grozi bowiem awans, a także spadek 
o klasę niżej. Pozory je dnak mylą, bo 
rywalizacja z popularnymi ekono-
mistkamijest dla radomianek waż
na, i to z wielu powodów. Przede 
wszystkim siatkarki trenera Skroka 
powalczą w obronie piątej lokaty, któ
rą mogąjeszcze stracić na rzecz dep
czących im po piętach w klasyfika
cji mysłowiczankom. 

Wpierwszej rundzie w stolicy Ma
łopolski Jadar AZS nie ugrał punktów, 
przegrywając gładko 0:3. Zatem i ar
gument o skutecznym rewanżu nakra-
kowiankach też wchodzi w rachubę. 
Jeśli gospodyniom uda się zwyciężyć, 
choćby po tie-breaku, wówczas roz
grywki zakończą tuż za czołówką i z bi
lansem 13 wygranych i 9 porażek. 
W pożegnalnym meczu chcemy się 
pokazać z jak najlepszej strony. Jest 
szansa, że do spotkania przystąpimy 
w kompletnym składzie. 

Szczęśliwie okazało się, że Sandra 
Cabańska była mocno przeziębiona. Po 
badaniach wykluczono zapalenie płuc. 
Generalnie zwycięstwem chcemypo-
żegnać się z kibicami, a tym samym 
utrzymać piąte miejsce wlidze - mówił 
Jacek Skrok, trener Jadaru. O RO 
Zestaw par 2 2 . kolejki: Jadar AZS Politechnika Radom 
-Armatura EliteskiAZS UE Kraków, hala Politechniki 
przy ul. Chrobrego, sobota godz. 17. Inne mecze: PLKS 
Pszczyna - Gaudia Trzebnica, Chemik Police - AZS 
KSZO Ostrowiec Świętokrzyski, Sparta Warszawa - Si
lesia Volley Mysłowice/Chorzów, Legionovia Legionowo 
- Piecobiogaz Murowana Goślina, Jedynka Aleksan
drów Łódzki - SMS Sosnowiec. 

I radom.gazeta.pl 
Więcej wiadomości na naszej 
stronie internetowej 

GAZETA WYBORCZA - RADOM
2012-03-02


