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To będzie najważniejszy mecz w kończącym się właśnie sezonie siatkarskiej ligi MOSiR. W
najbliższą niedzielę poznamy mistrzów Awangarda Volley Ligi, a o złote medale zmierzą się
zespoły LOGBARTRANS i AKS Solidarność Elbląg.
To był bardzo ciekawy sezon Awangarda Volley Ligi organizowanej przez Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji. Do rywalizacji o miano najlepszej siatkarskiej drużyny Elbląga przystąpiło
dziesięć zespołów. Dziś na polu walki o główne trofeum pozostały dwie najlepsze ekipy, które w
najbliższą niedzielę zmierzą się w wielkim finale. Patrząc na dotychczasowe wyniki obu ekip
trudno jest wskazać faworyta tej konfrontacji.
Bardziej doświadczony jest LOGBARTRANS, który już pięciokrotnie sięgał po mistrzostwo ligi i
choćby z tego powodu powinien mieć przewagę nad rywalami. Obrońcy tytułu w drodze do
finału, najpierw okazali się najlepsi w rundzie zasadniczej, następnie w ćwierćfinale wygrali z
Sisley Volley Team 3:1, by w półfinale ograć KOLEX Hale Stalowe także 3:1.
- Jesteśmy przygotowani na sto procent do walki o kolejny tytuł mistrzowski - twierdzi Piotr
Kowal z zespołu LOGBARTRANS. - Zapowiada się bardzo ciekawy finał, a naprzeciw siebie
staną dwie równorzędne drużyny. W rundzie zasadniczej najpierw Solidarność wygrała 2:1, a
następnie my okazaliśmy się lepsi zwyciężając także 2:1. To pokazuje, że w niedzielę czeka
nas świetne widowisko.
Naprzeciw obrońców tytułu stanie drużyna, która debiutuje w rozgrywkach organizowanych
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przez MOSiR. Nie oznacza to jednak, że dla siatkarzy AKS Solidarność udział w finale to
całkowicie nowa sytuacja. Warto przypomnieć, że część zawodników tej drużyny ma już na
swoim koncie medale Awangarda Volley Ligi zdobyte właśnie w barwach LOGBARTRANSU.
Swoje doświadczenie i wysokie umiejętności Solidarność potwierdziła w trakcie sezonu, gdzie
po rundzie zasadniczej zajmowała drugie miejsce. W ćwierćfinale okazała się lepsza od MKS
Truso zwyciężając 3:1, a w półfinale ograła 3:0 ekipę ZNP.
- W tym meczu nie ma faworyta, a każda z drużyn ma takie same szanse na wygranie - uważa
Łukasz Nejdrowski z zespołu AKS Solidarność Elbląg - Znamy się jak łyse konie, więc trudno
będzie czymkolwiek zaskoczyć przeciwnika. Przygotowania do meczu idą pełną parą, zagramy
na maksymalnych obrotach, choć nie ominęły nas i problemy. Wystąpimy osłabieni, gdyż jeden
z naszych czołowych zawodników został powołany do wojska. Jak na razie stan rywalizacji jest
1:1 i w niedzielę wszystko się rozstrzygnie.
Nim jednak poznamy mistrzów siatkarskiej ligi, kibice obejrzą pojedynek o trzecie miejsce w
którym KOLEX Hale Stalowe zmierzy się z ZNP Elbląg. Będzie to powtórka walki o brązowe
medale sprzed roku. Wówczas w pojedynku o trzecie miejsce także naprzeciw siebie stanęły
ekipy ZNP i KOLEX. Ostatecznie lepsi okazali się ci drudzy zwyciężając 3:1. Czy tym razem
ZNP weźmie rewanż za ubiegły sezon przekonamy się już w niedzielę.
- Chcielibyśmy, aby turniej finałowy był ważnym siatkarskim wydarzeniem w naszym mieście mówi Dariusz Zapolski z Działu Organizacji Imprez MOSiR. - Zapraszamy wszystkie zespoły,
które rywalizują w naszej lidze, by obejrzały dwa ostatnie mecze sezonu. Także gorąco
zachęcamy do przybycia kibiców, bo jak wiemy zespołom zawsze lepiej się gra przy dopingu.
Także i w tym roku na finale odwiedzą nas przedstawiciele zespołu LOTOS Trefl Gdańsk, który
współpracuje z nami i jest partnerem Awangarda Volley Ligi.
Finałowy turniej Awangarda Volley Ligi rozegrany zostanie w niedzielę (15 maja) w hali
Gimnazjum nr 9 przy ul. Browarnej. 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.
Partnerem Awangarda Volley Liga jest siatkarska drużyna LOTOS Trefl Gdańsk. Zespół z
Trójmiasta ma już za sobą kolejny sezon, który tym razem nie zakończył się medalem.
Gdańszczanie, rozgrywki PlusLigi zakończyli na czwartym miejscu, przegrywając walkę o
brązowe medale z PGE Skrą Bełchatów. Mimo tego był to udany sezon dla podopiecznych
Andrei Anastasiego, którzy elitarnej Lidze Mistrzów rywalizację zakończyli w najlepszej 12
Europy, zdobyli Superpuchar Polski oraz znaleźli się w półfinale Pucharu Polski. Przypomnijmy,
że zespół LOTOSU Trefla Gdańsk jest fundatorem nagród i upominków dla najlepszych
zawodników i zespołów uczestniczących w rozgrywkach Awangarda Volley Liga
organizowanych przez MOSiR.

2 / 4
Phoca PDF

SPORT

Utworzono: piątek, 13, maja 2016 10:56

3 / 4
Phoca PDF

SPORT

Utworzono: piątek, 13, maja 2016 10:56

Tekst i fot. MOSiR
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