
II LIGA SIATKARZY Pierwsza wygrana w sezonie za trzy punkty AZS Politechnika 

Dopisali komplet 
Udany weekend zaiiczyli siatkarze 
AZS Politechnika Lubelska. Beniami-
nek rozprawit siQ u siebie z Bt^kitnymi 
Ropczyce wygrywajqc 3:1. 
Gospodarze przyst^pili do waiki 
z s^siadem w tabeii bez IVIarcina 
Kurka. Zawodnik odszedl do wiceiide-
ra drugiej ligi francuskiej. - IMarcin juz 
w poprzednim sezonie grat troch^ 
w tamtym zespole, znaj^ go, poprosili 
0 pomoc w walce o awans. Jego 
odejscie to spore ostabienie - mowi 
trener Norbert Ko(odziejczyk. 
Lublinianie musieli radzic sobie bez 
doswiadczonego skrzydtowego. 
Sobotni mecz miat dia AZS Politecli-
nika wazne znaczenie. Miejscowi, 
zajmuj^cy ostatnie miejsce w tabeii, 
tracili do Bt^kitnych p i ^ punktow. 
Wygrana sprawila, ze strata stopniala 
do dwoch oczek. - B^dziemy walczyc 
w kotejnych meczach, moze uda SIQ 
opuscic ostatnie miejsce - mowi 
szkoleniowiec. 
Stawka meczu nieco usztywniata oba 
zespoty. Nikt nie chciatzaryzykowac. 
Losy parti! rozstrzygn^ siQ w koh-
cowce. W niej miejscowi udanym 
blokiem przechytili szai^ wygranej. 
Uskrzydleni zwyci^twem na otwarcie 
gospodarze podkr^cili tempo w dru-

gim secie. Gr^ poci^|n^t doswiadczo-
ny IVIaciej Krzaczek. Srodkowy niezle 
grat pod siatkq w ataku i bioku, 
a takze straszy* zagrywkq. Przewag? 
dwoch, trzech punktow miejscowi 
utrzymali do konca, powi^kszaj^c j ^ 
na finiszu do pi^ciu oczek. 
Lekkie rozpr^zenie wkradto siQ 
w szeregi Poiitechniki w trzeciej 
odstonie, ktorej nie udalo si^ wygrac. 
Kropk^ nad i miejscowi postawili 
w kolejnym secie, wygranym pewnie 
25:20. Oprocz Krzaczka na srodku 
bloku dobrze spisal si? Wojciech 
KQpka. Groznie z szostej strefy 
atakowal PawdToborek. Czasem 
wspierat go Karol Pyda. - ZespoJ 
zrealizowat zaiozenia taktyczne w 90 
procentach - cieszy si? trener 
Kotodziejczyk. - Poza Krzaczkiem na 
wyroznienie zastuzyli rozgrywajgcy 
tukasz Bienko oraz libero IVIichat 
P»at. 

AZS Politechnika Lubelska - Bl;-
kitnl Ropayce 3:1 (26:24,25:20, 
16:25,25:20) 
Politechnika: Pyda, Toborek, K?pl(a, 
Knaaek, Bienlno, Kaslura, Pilat (libero) oraz 

(GROM) 
Ro:^rywa]qcy AZS Politechnika tukasz Bienko (nr 15) 
pokazai si^ w sobot^ z dobrej strony 


