Mecz kadetek
06.12.2015 r. godz. 1100
Nysa ul. Chodowieckiego 7
WYNIK
NTSK Nysa – MMKS Kędzierzyn-Koźle
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NTSK Nysa ( Podolak P., Pięk M., Czwornóg A., Czuczman M., Kołodeńska N., Woźnica A., Zientala K.,
Wróblewska E., Grigoryan M., Żulińska D., Brodzik Ż., Sołtys A., Koziejska N., trener Andrzej Roziewicz )
MMKS Kędzierzyn-Koźle ( Lach O., Gomuła A., Szewczyk K., Jarosz L., Sanson D., Barczak J., Gomuła A.,
trener Danuta Wiktorek)

Na zdjęciu najlepsza zawodniczka spotkania Jarosz L. (MMKS)

Sędziowie: Tomasz Sajdak, Mirosław Zborowski, Tadeusz Sorokowski
oraz Czuczman M.,(NTSK) Lach O.(MMKS)

MMKS Kędzierzyn-Koźle wygrywa w Nysie!
6 grudnia o godzinie 1100 na sali sportowej w Nysie przy ul. Chodowieckiego 7 rozegrano mecz
piątej kolejki ligi kadetek. Drużyna NTSK Nysa dzielnie walczyła z MMKS Kędzierzyn-Koźle, była szansa na
przełamanie w trzecim secie, ale ostatecznie całe spotkanie wygrała drużyna z Kędzierzyna.
Kędzierzynianki przyjechały do Nysy siódemką zawodniczek. Zdecydowanie weszły w mecz i już
w pierwszym secie szybko zaczęły prowadzić. Kadetki z Nysy raz po raz dobrą zagrywką i pewnymi atakami
próbowały dogonić rywalki, ale na nic się to nie zdało i pierwszy set padł łupem kadetek z Kędzierzyna.
Kolejny set był bardziej wyrównany, ale końcówka należała do dziewczyn z Kędzierzyna i to one
z końcowym gwizdkiem drugiego seta prowadziły już 2-0. Trzeci set był najbardziej wyrównanym w całej
rywalizacji. Ciekawe akcje obronne, asy serwisowe i pewne ataki zapowiadały, że mecz może się nie
skończyć w trzech setach. Kadetki z Nysy miały już piłkę setową, ale rywalki z Kędzierzyna zdołały
doprowadzić do remisu 24-24 i to one zdobyły kolejne dwa punkty wygrywając seta 26-24 i cały mecz 3-0.
Na koniec należy podkreślić bardzo dobrą grę zawodniczki z nr 5 w zespole MMKS-u, Jarosz L.
Dobrze zagrała w przyjęciu oraz niejednokrotnie kończyła trudne piłki zdobywając cenne punkty. Tą
wygraną drużyna MMKS-u umocniła się na trzecim miejscu w tabeli. Przed nimi są tylko dwa zespoły
z Kluczborka.
Tomasz Sajdak

