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Zespoły LOGBARTRANS i ZNP Elbląg zmierzą się w walce o złote medale siatkarskich
rozgrywek Awangarda Volley Liga, organizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.
Finałowy turniej rozegrany zostanie w najbliższą niedzielę, 9 kwietnia.
Dobiegają końca siatkarskie rozgrywki amatorów Awangarda Volley Liga, organizowane przez
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. W najbliższą niedzielę, poznamy najlepsze drużyny sezonu
2016/2017. Dziś, na polu walki o główne trofeum pozostały już tylko dwie ekipy,
LOGBARTRANS i ZNP Elbląg. Do kogo trafi tytuł najlepszej siatkarskiej drużyny Elbląga
dowiemy się w niedzielę. Patrząc na dotychczasowe wyniki obu ekip, faworytem wydają się
obrońcy tytułu, choć ZNP nie powiedziało jeszcze ostatniego słowa.
Bardziej doświadczony jest LOGBARTRANS, który już sześciokrotnie sięgał po mistrzostwo ligi
i choćby z tego powodu powinien mieć przewagę nad rywalami. Obrońcy tytułu w drodze do
finału, najpierw bez większych problemów pokonali Techtrans Elbląg 3:0, natomiast w półfinale,
po ciekawym meczu ograli 3:0 ekipę Major i Przyjaciele. Natomiast ZNP walkę w play off
rozpoczął od wygranej 3:1 z Merkurym, by w półfinale okazać się lepszym od zespołu KAM,
zwyciężając 3:0.
- Zapowiada się ciekawa walka o tytuł mistrzowski i choć na papierze faworytami są siatkarze
zespołu LOGBARTRANS, to najważniejszy mecz sezonu może potoczyć się różnie - uważa
Krzysztof Fedak z Działu Organizacji Imprez MOSiR. - ZNP to bardzo zgrana i zdyscyplinowana
drużyna, mająca w swoich szeregach doświadczonych zawodników, co w finale może mieć
olbrzymie znaczenie. Jednego możemy być pewni. Na boisku na pewno nie zabraknie
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zaangażowania i walki o każdą piłkę. Chcielibyśmy, aby turniej finałowy był ważnym siatkarskim
wydarzeniem w naszym mieście, dlatego zapraszamy wszystkich kibiców, by w niedzielę
odwiedzili halę sportową Gimnazjum nr 9.
Nim jednak poznamy mistrzów siatkarskiej ligi, kibice obejrzą pojedynek o trzecie miejsce w
którym Major i Przyjaciele zmierzy się z zespołem KAM. I o ile ci drudzy mają już za sobą
występy w turnieju finałowym, to siatkarze zespołu Major i Przyjaciele w czwórce najlepszych
znaleźli się po raz pierwszy. I bez wątpienia jest to największa niespodzianka kończącego się
właśnie sezonu. W rundzie zasadniczej Major i Przyjaciele zajął dopiero piąte miejsce, ale
dobrze poradził sobie w play off-ach. W ćwierćfinale sprawił największa niespodziankę
eliminując z dalszej gry KOLEX Hale Stalowe. W półfinale już tyle szczęścia nie mieli i ulegli 0:3
obrońcom mistrzowskiego tytułu. Ich niedzielni rywale w rundzie zasadniczej spisali się nie co
lepiej i na finiszu zajęli trzecie miejsce. W ćwierćfinale pokonali Sisley Volley Team 3:1,
natomiast w półfinale musieli uznać wyższość ZNP, przegrywając 0:3. Która z drużyn stanie
ostatecznie na najniższym stopniu podium, przekonamy się w niedzielę.
Finałowy turniej Awangarda Volley Ligi rozegrany zostanie w niedzielę (9 kwietnia) w hali
Gimnazjum nr 9 przy ul. Browarnej 1. Mecz o 3 miejsce rozpocznie się o godz. 12:00, natomiast
finał zaplanowano na godz. 13:30. Po ostatnim meczu odbędzie się uroczysta dekoracja oraz
wręczenie nagród. Więcej informacji o rozgrywkach, wyniki, tabele, terminarze oraz galerię
zdjęć można znaleźć na stronie internetowej MOSiR-u w zakładce Awangarda Volley Liga.
Po raz kolejny z grona zwycięskich drużyn wybrani zostali najlepsi zawodnicy Awangarda Volley
Ligi, do których trafiło podwójne zaproszenie na mecz LOTOSU Trefla Gdańsk rozgrywany w
ERGO Arenie. Najlepszym zawodnikiem ćwierćfinałów został Dariusz Dudojć z zespołu KAM, a
w półfinałach wyróżnienie trafiło do Patryka Reszki z ekipy LOGBARTRANS.
Wyniki ćwierćfinałów:
LOGBARTRANS - Techtrans Elbląg 3:0 (25:7, 25:12, 25:13)
KOLEX Hale Stalowe - Major i Przyjaciele 0:3 (17:25, 20:25, 19:25
ZNP Elbląg - Merkury Elbląg 3:1 (21:25, 25:11, 25:18, 25:18)
KAM - Sisley Volley Team 3:1 (22:25, 25:16, 25:23, 25:22)
Wyniki półfinałów:
LOGBARTRANS - Major i Przyjaciele 3:0 (25:18, 25:21, 25:23)
ZNP Elbląg - KAM 3:0 (25:22, 25:18, 25:14)
---------------------Partnerem Awangarda Volley Liga jest siatkarski drużyna LOTOS Trefl Gdańsk występująca w
rozgrywkach PlusLigi. Zespół z Trójmiasta jest już na finiszu rozgrywek. Przed ekipą trenera
Andrei Anastasiego walka o siódme miejsce z zespołem Cerrad Czarni Radom. Gospodarzem
pierwszego meczu będzie niżej sklasyfikowany po fazie zasadniczej zespół Cerradu Czarnych.
To spotkanie odbędzie się w sobotę, 8 kwietnia, o godz. 17.00 w Radomiu. Rewanż, który
zadecyduje o tym, która z ekip zajmie siódme miejsce w końcowej klasyfikacji, rozegrany
zostanie w czwartek, 13 kwietnia, o godz. 18.00 w ERGO ARENIE. Zapraszamy wszystkich
kibiców i miłośników siatkówki na mecze gdańskich siatkarzy. Przypomnijmy, że zespół
LOTOSU Trefla Gdańsk jest fundatorem nagród i upominków dla najlepszych zawodników i
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zespołów uczestniczących w rozgrywkach Awangarda Volley Liga organizowanych przez
MOSiR.
Tekst i fot. MOSiR
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