
SIATKÓWKA Na parkietach I i II ligi 

Ostatki przed play-offami 

Siatkarki Piasta Netto nie przegrały na drugoligowych parkietach od siedmiu kolejek. Fot Ryszard PAKIESER 

W NAJBLIŻSZĄ sobotą zakończy się runda zasadnicza 
w siatkarskiej I i II lidze. Udział w finałowych play-offach mają 

•już zapewnione żeńskie ekipy Chemika Police i Piasta Netto 
Szczecin. Szanse na awans do wyższej klasy zachowali także 
drugoligowi siatkarze Morza Bałtyk. 

Chemik z aspiracjami 
0 awansie do najwyższej klasy 

rozgrywkowej w kraju w Policach 
głośno mówi się od kilku miesięcy. 
Aby zrealizować ten cel klub na 
przełomie roku dokonał kilku 
transferów i zdecydował się na 
zmianę szkoleniowca. Mariusza 
Bujka zastąpi! jego dotychczasowy 
asystent Piotr Sobolewski. Pod 
wodzą Sobolewskiego siatkarki 

\.l Polic wygrały cztery z pięciu spo
tkań i na kolejkę przed zakończe
niem rundy zasadniczej zapewnił 
sobie trzecie miejsce. Już przed 
ostatnimi spotkaniami w I lidze 
układ caiej czołowej „czwórki" 
jest znany. W rozpoczynających 
się 10 marca półfinałach play-off 
lider Legionovia zmierzy się 
z AZS UEK Kraków, a wicelider 
Piecobiogaz Murowana Goślina 
z Chemikiem Police. W fazie play-
off rywalizacja toczy się do trzech 
zwycięstw, a gospodarzem pierw
szych dwóch spotkań i ewentu

a l n i e decydującego piątego jest 
drużyna wyżej sklasyfikowana. 
Chemik rozpocznie więc play-off 
od dwóch wyjazdowych potyczek. 
Podobny los czeka ekipę z Polic 
w przypadku awansu do finału 
i zmagań z Legionovią. Zwycięzca 
finału play-off w I lidze awansuje 

do ekstraklasy, a przegranego 
czeka baraż z 9 drużyną elity. 
Walka o utrzymanie w ekstrakla
sie toczy się między Stalą Mielec 
a AZS Białystok i rozstrzygnie 
się do 4 marca. 

Piast Netto o I ligę 
Nie mniejsze aspiracje niż 

Chemik ma Il-ligowym Piast Netto 
Szczecin. Klub kierowany przez 
byłą mistrzynię Europy Maszę 
Liktoras do play-off także przy
stąpi z trzeciej pozycji. Wcze
śniej jednak, już w najbliższą 
sobotę, w ostatnim spotkaniu 
rundy zasadniczej szczecinianki 
zmierzą się w hali SDS z najgroź
niejszym konkurentem w walce 
o I ligę Jokerem Świecie. Piast 
Netto w trakcie rozgrywek niemal 
całkowicie przebudował skład. 
Ze zespołu, który rozpoczynał 
sezon, w podstawowym składzie 
na parkiet wybiegają już tylko 
Hapburne, Kazaniecka i Matusz. 
Do drużyny dołączyły znane z wy
stępów w Chemiku Police Graczyk 
i Duda oraz Pasznik i to wła
śnie te siatkarki decydują dziś 
o obliczu zespołu. Piast Netto 
wygrał ostatnie siedem ligowych 
potyczek tracąc w nich zaledwie 
trzy sety. 

Droga do awansu do I ligi 
jest jednak dość skomplikowana. 
Najpierw trzeba wygrać dwie 
rundy play-off, a następnie w tur
nieju z udziałem najlepszych 
drużyn z czterech grup II ligi 
zająć jedno z dwóch czołowych 
miejsc. Na finiszu rozgrywek II 
ligi liderami innych grup są: AZS 
AWF Katowice, Szostak Biłgoraj 
i Budowlani Toruń. 

Cień szansy Morza 
Nadzieje na występ w play-of

fach mają jeszcze także siatkarze 
Morza Bałtyk Szczecin. Nasi siat
karze niemal od początku sezonu 
plasowali się w czołówce tabeli. 
Z „czwórki" wypadli dopiero 
przed tygodniem po drugiej z rzę
du porażce - z wiceliderem AZS 
UAM Poznań. Tydzień wcześniej 
szczecinianie ulegli liderowi Kri-
spolowi Września. Morze Bałtyk 
może w ostatnim kolejce sezonu 
zasadniczego awansować do fi
nałowych play-offów. Musi jed
nak wygrać na wyjeździe z MKS 
Kalisz i czekać na potknięcie 
Sobieskiego Żagań z Olimpią 
Sulęcin. Jeśli szczecińscy siatka
rze nie załapią się na play-offy 
i utrzymają 5 lokatę w tabeli so
botni mecz w Kaliszu będzie dla 
nich ostatnim akcentem sezonu. 
Regulamin rozgrywek zakłada 
bowiem, że drużyna z 5 pozycji 
nie walczy już ani o awans, ani 
nie broni się przed spadkiem. 
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