Klątwa drugiego miejsca? KS Metro ze srebrnymi medalami
Mistrzostw Mazowsza Juniorów
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Ursynowski KS Metro Warszawa już trzeci rok z rzędu ze srebrnymi medalami Mistrzostwa
Mazowsza Juniorów w siatkówce. Złote do domu zabrali siatkarze MOS Wola Warszawa.
Brąz zgarnęli zawodnicy RCS Czarni Radom. Stawkę zamknęła druga drużyna
ursynowskiego klubu.
Od piątku do niedzieli w hali przy Hirszfelda rozgrywano turniej finałowy Mistrzostw Mazowsza
Juniorów w siatkówce. W niedzielę w szranki stanęli siatkarze KS Metro II oraz Czarni Radom.
Radomianie w poprzednich spotkaniach nie potrafili pokonać pierwszej drużyny KS Metro (1:3) oraz
MOS Wola (0:3). To samo spotkało drugą drużynę z Ursynowa, która najpierw przegrała 0:3 ze
swoimi starszymi kolegami z klubu, a następnie z siatkarzami z Woli 1:3.
Walka była zacięta i trwała aż 4 sety. W pierwszych dwóch górą była drużyna z Radomia. Dopiero w
trzecim w zawodników KS Metro II wstąpiły nowe siły i wygrali 25:18. Musieli jednak uznać
wyższość Czarnych, którzy w czwartym secie się zreflektowali i pokonali ursynowian 25:22.
- Zajęliśmy trzecie miejsce, ale to dobry prognostyk. Tu są same czołowe drużyny z Mazowsza, także
poprzeczka jest zawieszona wysoko. Teraz zostało tylko czekać na dobre rozstawienie w
ćwierćfinałach Mistrzostw Polski – stwierdził po zwycięstwie nad KS Metro II Arkadiusz Sawiczyński,
trener RCS Czarni Radom.

Tego samego dnia o złote medale walczyła pierwsza drużyna juniorska KS Metro. Po wygranym
piątkowym meczu z kolegami z KS Metro II (3:0) oraz sobotnim starciu z RCS Czarni Radom (3:1) w
szatni ursynowskiej drużyny panowały wyśmienite nastroje.
- Bijemy się teraz o pierwsze miejsce z MOS Wola, który jest zeszłorocznym mistrzem Polski
juniorów – zaznaczał przed ostatnim spotkaniem turnieju Jacek Jankowski, trener pierwszej drużyny
KS Metro.
Pierwsze dwa sety były bardzo wyrównane. Ursynowska drużyna zajadle walczyła ze swoimi
rywalami z Woli. Od samego początku można było usłyszeć kibicowskie przyśpiewki z obu ławek
rezerwowych. Oba sety KS Metro przegrał, jednak różnica w punktach była niewielka (27:25, 26:24).
Swoją siłę KS Metro pokazało w trzecim secie. Siatkarze z Ursynowa całkowicie zdominowali rywali,
nie dając im nawet szans na odegranie. Imponującym uderzeniem popisał się zawodnik Metra, który
z pierwszej piłki cisnął nią prosto w trzeci metr. Set zakończył się wynikiem 25:13 dla KS Metro
Warszawa I.
Mimo dobrego początku czwartego seta w wykonaniu ursynowskiej drużyny siatkarze MOS Wola
odzyskali wigor i zaczęli odrabiać straty. Obie drużyny szły łeb w łeb. KS Metro nie dało sobie jednak
wyrwać zwycięstwa i wygrali set 25:23.

Niewiele zabrakło...
W tie breaku nie było już miejsca na błędy. KS Metro świetnie zaczęło. Po zdobyciu przez siatkarzy z
Ursynowa siódmego punktu nastąpiła zmiana stron. Nasi siatkarze prowadzili 14:11. Do
wymarzonego zwycięstwa zabrakło już tylko punktu. I wtedy coś się stało.
- Mieliśmy wszystko po swojej stronie, ale niestety – mówił po meczu trener Jankowski.
MOS Wola zaczął odrabiać straty. Najpierw doprowadzili do wyniku 15:15. Ostatecznie zwyciężyli
17:15.
- Oczywiście cieszymy się z wygranej. Trzeba jednak zaznaczyć, że ze względu na koronawirusa,
który dotknął wszystkie drużyny, żadna nie pokazała swojej optymalnej formy – stwierdził po
zwycięskim spotkaniu trener MOS Wola Marcin Jackowicz.
Teraz zostaje walka o medale na Mistrzostwach Polski Juniorów. W zeszłym roku mistrzem Polski
została właśnie drużyna z Woli. Jednak jak zaznaczał Jackowicz, nie można nazwać tego obroną
tytułu.
- Zeszłorocznym mistrzem Polski jest rocznik 2001. W aktualnej drużynie juniorów są już inni
zawodnicy, ja też jestem innym trenerem – podkreślał.
Oprócz medali kluby z trzech pierwszych miejsc otrzymały nagrody pieniężne. Ponadto z każdej
drużyny został wyłoniony najlepszy zawodnik. Zaś MVP całego turnieju został siatkarz UMCS MOS
Wola Warszawa grający z numerem 20 Piotr Szlęzak.
Na przełamanie klątwy drugiego miejsca na Mazowszu zawodnicy KS Metro Warszawa będą musieli
poczekać do przyszłego roku. Teraz nasi siatkarze przygotowują się do ćwierćfinałów Mistrzostw
Polski Juniorów. Te rozpoczną się już 4 marca.
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