
il LIGASIATKARZYAZS Politechnika przegratpo raztrzeci 
z Bt^kitnymi Ropczyce 

Spadlidotrzeciejiigi 
Beniaminek z Lublina nie dal rady 
BtQkitnym Ropczyce w rywalizacji 
play-out. AZS Politechnika ulegt 
na swoim parkiecie 1:3. A ze byta 
to juz trzecia porazka, to druzyna 
trenera Norberta Kotodziejczyka 
zostala zdegradowana do trzeciej 
ligi. 
Po dwoch przegranych 1:3 i 0:3 
w Ropczycach lublinianie liczyli, 
ze uda si^ zwyciQzyc dwukrotnie 
na swoim parkiecie i doprowadzic 
do pi^tego spotkania. Na trener-
skiej tawce Politechniki zabrakto 
trenera Kotodziejczyka. Szkole-
niowcowi na przeszkodzie s t a n ^ 
sprawy rodzinne. Zast^powat go 
Mateusz Kusmierz, drugi trener ' 
- Przez dwa tygodnie Mateusz 
prowadzit zaj^cia. Wspieram 
moich graczy duchowo - mowil 
w piqtek pierwszy trener. 
Pienwszy set nie byl pomyslny dia 
miejscowych. Przegrali go 17:25. 
Nadzieje na korzystny rezultat 
odzyty w drugiej partii, w ktorej 
Politechnika zacz^a grac blo-
klem. W efekcie, zwycî zyta do 
22. Kluczowy okazatsiQ kolejny 
set. Miejscowi gonili przeciwnika, 
a w kohcowce obronili nawet 
pitkQ setow^ i doprowadzili do 
wyniku 25:25. Niestety, koncow-
k? przegrali na przewagi. - Chyba 

w decyduj^cych momentach, przy 
tzw. pitkach sytuacyjnych, 
zabraklo nam szczQScia - przy-
znaje trener Kusmierz. 
Szansa na odmienienie wyniku 
spotkania pojawila si? w czwartej 
odstonie. AZS prowadzil juz 16:12 
i w jednym ustawieniu stracit 
szesc punktow z rz^u (16:18). 
- Nie moglismy poradzic sobie 
z senwisem Bl^kitnych - ttumaczy 
drugi trener. 
- Szkoda straconej szansy 
- dodaje Maciej Krzaczek, 
srodkowy Politechniki, ktory zasiitt 
zespot juz w trakcie rozgrywek, by 
pomoc w walce o utrzymanie w II 
lidze. 
- Walczylismy, ale si^ nie udato. ' 
Chcielismy wygrac w sobotQ 
i doprowadzic do kolejnego 
meczu w niedzlel^. Z przebiegu 
rywalizacji z Bt^kitnymi, nasz 
rywal byt jednak od nas lepszy 
- ocenia srodkowy Rafat K^pka, 
kapitan Politechniki. 

AZS Politeclinika Lubelska 
- Bt̂ kitni Ropczyce 1:3 (17:25, 
25:22,25:27,20:25) 
Politechnika: Antoszak, Dobrzyriski, 
Toborek, Kociuba, K§pka, Krzaaek, PHat 
(libero) oraz Gajosz, Pyda, Bienko. 

(GROM) 


