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Rozegrane w minioną sobotę w hali MCKiS przy ulicy Inwalidów Wojennych spotkanie 6 kolejki II ligi
kobiet było interesującym widowiskiem. Team z Dąbrowy Górniczej to bezpośrednie zaplecze drużyny
ORLEN Ligi - Tauron MKS Dąbrowa Górnicza - aktualnego wicemistrza Polski, zdobywcy Pucharu Polski
oraz Superpucharu. W dodatku dąbrowianki miały handicap w postaci żywiołowo dopingującej grupy
fanów, którzy dotarli do Jaworzna i przez cały mecz nie żałowali gardeł.
Początek pierwszego wyrównanego seta należał do zawodniczek z Dąbrowy Górniczej, które niesione
dopingiem swych kibiców prowadziły niemal cały czas 2 punktami. Jednak od stanu 9-11 rozegrała się
kapitan jaworznianek Karolina Kuryło, która przy dobrym przyjęciu potrafiła oszukać blok przyjezdnych
wykorzystując skuteczność Agnieszki Spratek, Agnieszki Lipki oraz Marty Trebert. Do tego doszła dobra i
skuteczna zagrywka Katarzyny Stolarczyk, co sprawiło, iż podopieczne Mariusza Łozińskiego wygrały seta
25-21. W kolejnej partii trwała ofensywa jaworznickich siatkarek dla których w tym secie nie było
straconych piłek, zaś zacięte wymiany potrafiły przechylić na swoją korzyść. Efektem skutecznej gry
zawodniczek MCKiS była zasłużona wygrana 25-15. Niestety w 3 secie nasze panie dopadł kryzys, zaś
rywalki realizujące założenia taktyczne swojego szkoleniowca Ireneusza Borzęckiego wykorzystały
chwilowy przestój w grze gospodyń sprawiając im tęgie lanie. Na nic zdały się zmiany dokonane przez
trenera Łozińskiego. Dublerki nie udźwignęły tym razem ciężaru walki na swoje barki. Na szczęście była
to tylko chwilowa niedyspozycja, gdyż w czwartej i jak się okazało ostatniej partii zawodniczki z Jaworzna
wypracowały sobie w pierwszej fazie 4-5 punktową przewagę, a później tylko kontrolowały przebieg
wydarzeń na boisku, wygrywając seta do 19 mimo ambitnej gry przeciwniczek- które w pewnym
momencie zbliżyły się nawet na 2 punkty. Sobotnia jak najbardziej zasłużona wygrana sprawiła, że
jaworznianki awansowały na 7 miejsce w tabeli. Kolejne spotkanie po krótkiej przerwie zawodniczki
MCKiS rozegrają 6 listopada w Sosnowcu z tamtejszym SMS-em.MCKiS Jaworzno- MMKS II Dąbrowa
Górnicza 3-1 (21, 15,-10,19)MCKiS Jaworzno: Kuryło, Lipka, Trebert, Stolarczyk, Gibas, Spratek, Colik
(libero) oraz Tojka, Gołąbek i Krupa.MMKS II Dąbrowa Górnicza: Pugaczewska, Piątek, Borowiecka.
Tysler, Lach, Wydmańska, Wysocka oraz Berlińska i Ślęzak. Sędziowali: Jacek Nowakowski (Kraków) oraz
Marek Olszanecki (Gorlice)
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