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Siatkarze dmgoligowych Avii 
Swidnik i Politechniki Lubel-
skiej odniesli w weekend ko-
lejne zwyci^stwa. Swidniczanie 
w gosciach pokonali Blfkitnych 
Ropczyce w trzech setach, lub-
linianie po tie-breaku odniesli 
zwyci^stwo nad Wawelem Kra
kow. 

Zespol ze Swidnika nie mial 
najmniejszych problemow ze 
zdobyciem trzech punktow, 
choc niespodziewanie w hali 
gospodarzypojawilsi^problem. 
- W hali, w ktore j odbywalo si^ 
spotkanie, bylo Isardzo zimno 
i przelozylo si^ to na grf. Za-
wodnicy nie mogli si^ dosta-
tecznie rozgrzac. Najwazniejsze 
jednak, ze ud^o nam si^ zdobyc 
trzy punkty - opisuje sytuacj? 
Mariusz Kowalski, szkolenio-
wiec swidniczan. 

Spotkanie z Bl^kitnymi nie 
bylo porywaj^cjmi widowi-
skiem, ale ani przez chwil^ zwy-
ci^stwo Avii nie bylo zagrozone. 
Pierwsza partia sobotniej kon-
frontacji zakonczyla sif wyni-
kiem do 20, w dmgim secie go-

Siatkarze Avii Swidnik 
wygraii koiejny mecz 

spodarze byli jeszcze blizej suk-
cesu, ale ostatecznie przegrali 
do 22. W trzecim secie 
swidniczanie nie pozostawili 
natomiast zludzen miejsco-
wym, rozbijaj^c ich do 15. Mecz 
znizejnotowanjnn rywalem byl 
okazj^ do przetestowania no-
wych ustawien. Avia zagrala 
na dwoch libero: Jaroslawa 
Raraka i Macieja Kolodziej-
czyka. Pierwszy odpowiadal 

za odbior, dmgi mogl pokazac 
CO potrafi w obronie. 

Drugie zwyci^stwo z rz^du 
odniesli takze siatkarze Poli
techniki Lubelskiej, ktorzy gra-
jqc we wlasnej hali pokonali Wa-
wel Krakow. Spotkanie nie bylo 
jednak spacerkiem, a do roz-
strzygni^cia meczu na swo ko-
rzysc gospodarze potrzebowali 
az pi^ciu setow. - Po zwyci^stwie 
w dwoch pierwszych setach, 
w trzecim wdarlo si^ w nasze 
szeregi rozluznienie - tlumaczy 
przyczyny porazki w trzeciej 
partii Norbert Kolodziejczyk, 
trener AZS. - Dopiero w tie-
-breaku wrocilismy do swojej 
gryiwygralismygodo9.Wprze-
kroju calego spotkania 
napevmobylismyzespolemlep-
szjnn, szkodatylko, ze nie udalo 
nam si^ zdobyc kompletu punk-
tow - dodaje Kolodziejczyk. 

B^kttni Ropczyce - Avia Swidnik 0-3 
(20:25, 22:25.15:25) 

Avia: Milewski, Gosik, Guz, Pawlowski, 
Baranowski, Olejniczek, Rarak 
i Kolodziejczyk (libero) oraz Jarosz, 
Zaiewski, Jaszczuk, Ciupa. Trener: i 
Mariusz Kowalski. 

AZS PolHechniiui Luiwisira - Wawel Kra-
i(6w3:2 

AZS: Dobrzyiiski, Bienko, Pyda, Toborek, 
Krzaczek, K^pka, Pilat (libero) oraz 
Adrjanek, Kasiura, Gajosz, Kociuba. Tre
ner: Norbert Kolodziejczyk. 


