Szkoda, że to już ligowe ostatki! Widać chemię w grze
siatkarek z Iławy
data aktualizacji: 2020.02.10

Zwycięstwa juniorek i kadetek iławskiego Zrywu na ligowe ostatki. Juniorki triumfem nad
UKS-em Green Volley Ełk przypieczętowały miejsce na najniższym stopniu podium, zaś
kadetki od wygranej rozpoczęły dwumecz o miejsce siódme.
ZWYCIĘSTWO JUNIOREK NA ZAKOŃCZENIE ROZGRYWEK LIGOWYCH
W sobotę, 8 lutego siatkarki MKS-u Kris Bus Zryw-Volley Iława rozegrały ostatni mecz w lidze
wojewódzkiej juniorek. Tym razem nasze juniorki rozegrały mecz wyjazdowy z UKS-em Green Volley
Ełk, pewnie zwyciężając 3:0 w setach: 25:10, 25:9, 25:8. Bardzo skuteczna gra zagrywką juniorek
Zrywu nie pozwalała gospodyniom na prowadzenie wyrównanej gry. Kombinacyjna gra w kontrataku
naszych zawodniczek, płynne pierwsze akcje - to wszystko mogło podobać się kibicom w nowej hali
sportowej gospodyń w Ełku.
Trener zespołu Mieczysław Pietroczuk skomentował:
Był to bardzo dobry mecz całego zespołu, tym razem prowadzonego przez
Karolinę Wajc w funkcji kapitana. Taką decyzję podjęliśmy całym zespołem, jako

ukłon i podziękowanie dla tej sympatycznej i znakomitej zawodniczki, która
rozegrała oficjalnie swój ostatni mecz ligowy w naszym zespole. Mamy nadzieję,
że ta utalentowana, posiadająca znakomite warunki fizyczne zawodniczka (189
cm wzrostu) wkrótce po zdanej maturze zasili szeregi bardzo dobrego ligowego
zespołu.
JUNIORKI MKS KRIS-BUS ZRYW-VOLLEY Iława zagrały w składzie: Karolina WAJC - kapitan
zespołu, Agata RUDOL, Wiktoria BORSZEWSKA, Zuzanna IWANKOWSKA, Nikola SOŁOBODOWSKA,
Dominika ZAPADKA, Paula ZIĘBA – libero oraz Maria TASARZ, Ewelina JARNICKA, Maja
POMORYN, Natalia LEWKO, Oliwia BĄCZEK.
TRENERZY: Mieczysław i Małgorzata Pietroczuk.
Tabela po 10. kolejce ligi wojewódzkiej juniorek:
(mecze, punkty, sety)
1. UKS Chemik SMS Olsztyn 9 18 27:5.
2. KS SMS Ostróda 10 18 27:9.
3. MKS Kris-Bus Zryw-Volley Iława 10 15 16:18.
4. MKS Truso Elbląg 9 14 19:15.
5. LKS Wel Lidzbark 9 10 9:24.
6. UKS Green Volley Ełk 9 9 0:27.
KADETKI ZWYCIĘSTWEM ROZPOCZĘŁY OSTATNIĄ BATALIĘ W SEZONIE
Wyjazdowym meczem z UKS-em Salos Ełk II kadetki MKS-u Kris Bus Zryw-Volley Iława rozpoczęły
ostatnią batalię o ligowe punkty w dwumeczu o miejsce siódme ligi wojewódzkiej w sezonie
2019-2020. W meczu rozegranym w sobotę, 8 lutego nasze kadetki pokonały gospodynie 3:0, w
setach: 25:18, 25:11, 25:17, tym samym zapewniły sobie dużą zaliczkę przed meczem rewanżowym.
W zespole kadetek Zrywu od ostatniego meczu rozegranego w grudniu 2019 roku nastąpiły duże
zmiany, zdaniem trenerów odmłodzenie składu wpłynęło na poprawę jakości gry, głównie w
elementach mentalnych zespołu.
Trener zespołu Mieczysław Pietroczuk zauważa:
Był to bardzo dobry mecz naszego odmłodzonego zespołu kadetek, cieszy
zwycięstwo i gra, w której widać było „chemię” w każdym calu. Szkoda tylko, że
to już ligowe „ostatki”, ale tak jak zapowiadałem na początku sezonu - ten zespół
miał w trakcie zmagań ligowych być poligonem dla młodych wchodzących do
zespołu siatkarek. Bardzo dobry występ, bez błędów najmłodszej w zespole Majki
Pomoryn, która potwierdza zasadę, że systematyczna, cierpliwa praca na
treningach doprowadza do sukcesu. Teraz przed zespołem kadetek mecz
rewanżowy z zespołem kadetek UKS-u Salos Ełk II w Iławie, na który zapraszamy
14 lutego o godzinie 11.30 do hali sportowej „Mechanik”.
KADETKI MKS Kris-Bus Zryw-Volley Iława zagrały w składzie: Dominika ZAPADKA - kapitan zespołu,
Nikola SOŁOBODOWSKA, Ewelina JARNICKA, Maja POMORYN, Natalia LEWKO, Maria TASARZ
oraz Oliwia BĄCZEK i Paulina CICHOWSKA.
TRENERZY: Mieczysław i Małgorzata Pietroczuk.

Wynik meczu:
UKS Salos Ełk II : MKS Kris-Bus Zryw-Volley Iława 0:3 /18:25, 11:25, 17:25/
TABELA:
(mecze, punkty, sety, małe pkt)
1. MKS Kris-Bus Zryw-Volley Iława 1 2 3:0 75:46.
2. UKS Salos Ełk II 1 1 0:3 46:75.
UWAGA! TRWA ZIMOWY NABÓR SIATKARSKI 2020
ROZPOCZNIJ SWOJĄ WIELKĄ PRZYGODĘ Z SIATKÓWKĄ!
MKS Kris-Bus Zryw-Volley Iława ogłasza nabór!
Trenerzy Małgorzata i Mieczysław Pietroczuk zapraszają dzieci i młodzież na zajęcia z piłki siatkowej
dziewcząt i chłopców.
Oto szczegóły zajęć grup szkoleniowych:
SZKÓŁKA PIŁKI SIATKOWEJ DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW - MINISIATKÓWKA
- uczniowie szkół podstawowych (klasy III–VI)
- zajęcia odbywają się w każdy wtorek i czwartek w godzinach 16:30–18:00.
GRUPA MŁODZICZKA, MŁODZIK
- uczniowie szkół podstawowych (klasy VII-VIII)
- zajęcia odbywają się w każdy wtorek i czwartek w godzinach 16:30–18:30.
Zapisy i zajęcia odbywają się w hali sportowej "Mechanik" Zespołu Szkół im. Konstytucji 3 Maja w
Iławie przy ul. Mierosławskiego 10.
Wysoki poziom sportowy, ale głównie działania wychowawcze kształtujące charaktery dzieci i
młodzieży - tak wyglądają zajęcia treningowe w Zryw-Volley Iława.
To klub, którego zawodniczki i zawodnicy często sięgali po zaszczytne sportowe trofea, ale w ich
przygodzie ze sportem liczy się nie tylko rywalizacja. To także takie piękne wartości jak przyjaźń,
uczciwość, wytrwałość, współpraca, punktualność, pracowitość i wiele innych - podkreślają trenerzy
i zapraszają dzieci oraz młodzież na treningi w klubie pasjonatów siatkówki.
Zajęcia prowadzą trenerzy Małgorzata i Mieczysław Pietroczuk.
Zainteresowanych uczniów i rodziców prosimy o kontakt telefoniczny z trenerami:
Małgorzata i Mieczysław Pietroczuk: tel. 693 730 038.
red. kontakt@infoilawa.pl
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