
Koniec rundy zasadniczej w I lidze siatkarek i II lidze siatkarzy 

Pilanki chcą znowu 
razić rywalki blokiem 
Radosław Patronlak 

Sympatyków ligowej siatkówki 
tym razem czeka prawdziwa 
UCZUL Aż cztery drużyny z Wiel-
kopolskizagrająnawłasnympar-
kiecie. Pilanki powalczą o piąte 
miejsce z Budowlanymi Łódź, 
asiatkarze Illigi zakończą zmaga-
nianindyzasadniczej.Na tym sa
mym etapie rozgrywek znajdują 
się też siatkarki Piecobiogazu Mu
rowana Goślina. 

W hali przy ul. Żeromskiego 
w Pile podopieczne Mirosława 
Zawieracza staną przed szansą 
wygrania rywalizacji z ekipą 
z Łodzi i to już w dwóch me
czach. Wystarczy zagrać tak jak 
tydzi eń temu, a możliwość gry 
o wyittęp wkolejnej edycji euro
pejskich pucharów stanie się 
faktem. 

-I"ilankiwpierwszym meczu 
zagniły bardzo dobrze. My nie 
grałyśmy beznadziejnie, ale zro
biłyśmy zbyt wiele błędów, 
zwłaszcza w przyjęciu. Poza tym 
rywalki miały bardzo dobry blok 
i dlatego miałyśmy dużyproblem 
ze skończeniem ataku. Jak w Pile 
znów nas nim porażą, to bę
dziemy miały kłopot z odwróce
niem losów rywalizacji - przy-

"• znała młodaprzyjmującaBudow-
lanych, Ewelina Mikołajewska. 

Z kolei w I lidze siatkarek 
w Legionowie dojdzie do meczu 
na szczycie miejscowego lidera 
z „Piecykami" z Murowanej 
Gośliny. Wynik spotkania niebę-
dzie jednak miał wpływu na układ 
tabeli. Legionovia zakończy 
rundę na pierwszym miejscu, 
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Lecia Brown i Agnieszka Kosmatka z PTPS potrafią blokiem zatrzymać niemal każdą atakującą 

a nasz zespół na drugim. - Nie 
chciałem, żebyśmy do końcamu-
sieliwalczyćojaknajlepsząpozy-
cję wyjściową, bo przed play-off 
nie warto tracić energii i walczyć 
z presją wyniku. Nie jestemprze-
konany więc, że oba zespoły za
grają na maksa. Nikt nie będzie 
chciał bowiem odkryćwszystkich 
kartprzeddecydującymispotka-
niami - przewidywał trener 
LegionoviL Wojciech Lalek,który 
swego czasupracował w Wielko
polsce. Jego zespół przegrał 
wrundaezasadniczej tylko jeden 
mecz. W ekipie gospodarzy za
braknie Barbary Bawół i Małgo

rzaty Plebanek, ale obie zawod
niczki wyleczą kontuzje na play-
off. „Piecyki" chcą natomiast zre
wanżować się Legionovii za po
rażkę na własnym parkiecie. 

- Nie myślimy jeszcze o play-
off, ale wierzymy, że będziemy 
wstanie wnimwielezdziałać. Za
kładam, że naszym atutem po-
winnobyćzgranie-mówiłakapi-
tanPiecobiogazu, BeataStrządała 

Natomiast pod męską siatką 
w II lidze na najlepszej drodze 
do wyśrubowania rekordu zwy-
cięstwdoi5.zrzędusą zawodnicy 
KnspoluMKSKaliszmusisięzko-
lei pogodzić, żeplay-off zacznie 

z drugiego miejsca.-Atut włas
nego boiska jest ważny, ale jąknie 
zaczniemy grać lepiej, toitak nie 
przejdziemy AZS UAM-stwier-
dził trener MKS, Marian Duriej. 

Program spotkań w PlusLidze kobiet 
(o miejsca 5-8): PTPS P ia- Budowlani lodź 
(sobota, godz. 18, stan rywafeacjfc 1:0), 
Pałac Bydgoszcz - Gwardia Wrocław (0:1) 
(o miejsca 1-4): Aluprof Bielsko-Biała -
Muszynianka (0:2), Tauron Dąbrowa 
Górnicza - Atom Trefl Sopot (1:1) 
I liga siatkarek: Legionoyia -
Piecobiogaz Murowana Goślina 

I Iga siatkarzy: Pekpol Ostrołęka - Joker Piła 
II liga siatkarzy: AZS UAM Poznań -
Bzura Ozorków (sobota, godz. 14), 
Krispol Września - Orzeł Międzyrzecz 
(sobota, godz. 18), MKS Kalisz - Morze 
Bałtyk Szczecin (sobota, godz. 15) 
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