Mamy drugie złoto!
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Siedem lat czekaliśmy na pierwsze złoto w rozgrywkach szkolnych i zupełnie niespodziewanie
po kilku dniach od zwycięstwa klas szóstych mamy kolejny złoty medal! Tym razem najlepsze w
województwie okazały się piąte klasy! Po bardzo emocjonującym meczu finałowym pokonały
zespół "Trójki" Sulechów i zdobyły złote medale Lubuskiej Olimpiady Młodzieży :)

PEŁNE WYNIKI FINAŁU "3" DZIEWCZĄT - SERWIS LUBUSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI
SIATKOWEJ

Składy klas piątych:

I skład: Ola Kubiak, Marysia Michalska, Martynka Judasz, (rez. Nicola Stankiewicz)

II skład: Kasia Lis, Ola Skwarczyńska, Julia Hejner (wszystkie z klasy IV)
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Mecz finałowy z "Trójką" Sulechów miał niecodzienny przebieg. Pierwszy set, bez historii,
przegraliśmy 25:15. W drugim secie II skład prowadził już 12:8, gdy nagle trener gospodyń i
sędzia główny stwierdzili, że wynik jest błędny i kazali sędziemy punktowemu "odwrócić" wynik.
W ciągu kilku sekund, z niewiadomych powodów, ze stanu 12:8 dla naszych dziewczyn
doprowadzono do 8:12 dla gospodyń z Sulechowa. Na nic zdały się protesty pana Witka, trzeba
było grać dalej. Nasze czwartoklasistki nie przejęły się jednak tym stanem rzeczy i dogoniły
swoje przeciwniczki, ostatecznie wygrywając seta 27:25! Stan rywalizacji 1:1 ... i nic nie
wskazywało na to, że pierwszy skład poradzi sobie z I składem "Trójki" Sulechów. Dotychczas
bowiem graliśmy z nimi już kilkukrotnie i zawsze przegrywaliśmy. Jednak nie tym razem!
Dziewczęta doskonale zaczęły tie-breaka i do zmiany stron prowadziły 8:4. Po zmianie stron
obraz gry nie uległ zmianie i nasze siatkarki pewnie wygrały finałowego seta w najważniejszym
dla nich spotkaniu tego roku 15:10!

Tym samym zbobyły drugie złoto dla naszej szkoły. To pierwsze dwa złote medale
mistrzostw województwa dla naszej szkoły od początku jej istnienia. Tydzień wcześniej bowiem
najlepsze w województwie lubuskim okazały się nasze szóstoklasistki.
Dziękujemy i gratulujemy!

{jcomments on}
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