Metro przegrywa w siatkarskich derbach Warszawy
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Początek 2020 roku nie jest szczęśliwy dla siatkarzy Metra Warszawa. Podopieczni
Wojciecha Szczuckiego przegrali 0:3 (18:25, 22:25, 19:25) z Legią Warszawa. Derbowe
starcie jest kolejną porażką poniesioną w hali na Dereniowej.
Od października ubiegłego roku KS Metro czeka na zwycięstwo ligowe we własnej hali. Duża liczba
treningów przy Dereniowej miała sprawić, że siatkarze jeszcze bardziej oswoją się ze swoim terenem
i przynieść w sobotę zwycięstwo nad Legią. M. in. właśnie z klubem z siedzibą przy Łazienkowskiej
Metro walczyło w poprzednim sezonie o awans do pierwszej ligi. Zwycięstwo Legii w stosunku 3:0
lub 3:1 oznaczałoby, że zrównałaby się ona punktowo w tabeli właśnie z Metrem.
Siatkarzom drużyny gości udało się zrealizować ten cel. W każdej z trzech partii to oni prezentowali
się znacznie lepiej. Każdy element gry – ataki, blok, zagrywka, rozegranie, przyjęcie zagrywki –
wyglądał lepiej w wykonaniu legionistów. Wykorzystywali oni też błędy gospodarzy. Każdy set można
właściwie opisać tak samo – szybko przewagę osiągała Legia. Nie oddawała jej później do samego
końca. Momenty wyrównanej gry zaobserwować można było tylko w drugim secie. To jednak za mało
na dobrze dysponowanych siatkarzy trenera Kamila Trzcińskiego.
- To był tragiczny występ, nasz najgorszy w tym sezonie. Tak źle jeszcze nie zagraliśmy w tych
rozgrywkach. Cały nasz sezon jest bardzo dziwny. Świetnie spisujemy się na wyjazdach, ale we
własnej hali nie umiemy wygrywać – stwierdził trener Wojciech Szczucki, szkoleniowiec Metra. – Te
problemy są powtarzalne – to nie jest już nawet kwestia umiejętności. Mamy dobry zespół, który po
prostu ma problem mentalny. Potrzebuje jednego dobrego spotkania przy Dereniowej, by w końcu

się przełamać – dodawał.
Najbliższe dwa spotkania ursynowskie Metro rozegra na wyjeździe – za tydzień z SMS PZPS II Spała,
a za dwa tygodnie z AZS UWM Olsztyn. Następna szansa na przełamanie w hali przy Dereniowej w
sobotę, 25 stycznia o godzinie 17:00 – rywalem będzie kolejna warszawska drużyna, UMKS MOS
Wola Warszawa.
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