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Wygrana Młodzików MOS WOLA
w Mistrzostwach Polski z AKS V LO
Rzeszów
W skupieniu wyszli na parkiet zawodnicy MOS WOLA
Warszawa. Na trybunach grupa kibiców warszawskiej
drużyny. Po maratonie za wynikiem w pierwszym secie
udało się go wygrać, potem drugi set i pojedynek z AKS
VLO Rzeszów zapisany na nasze konto.
Pierwsze pkt zdobywamy po autowej zagrywce zespołu z
Rzeszowa. Popełniamy na początku kilka błędów
(1-3).Skuteczny blok MOS doprowadza do wyrównania po
4. Przy prowadzeniu rywali (5-8) czas dla zespołu bierze
trener Nassalski. Odrabiamy pkt przy małej pomocy
przeciwników i stan po 9. Ponownie odskakują
Rzeszowianie na trzy punkty (9-12) i drugi czas dla
Mosowiaków. Przewaga AKS zwiększa się do 4 pkt.
(10-14)(11-15)(12-16). Mamy kłopoty z odbiorem zagrywki
rywali (12-18). Przy zagrywce Chacińskiego szybko
kończymy piłkę (14-18). Wolno odrabiamy pkt
(16-19)(17-20)(18-21)(19-21) Zagrywka Nowika zbliża nas
do przeciwników na 1 pkt ( (20-21). Czas dla Resowvii.
(20-22)
(21-22)
po
ataku
Chacińskiego.
(21-23)(22-23)Wyrównujemy na 23 pkt i dramatycznej
końcówce chytrze 24 pkt zdobywa zawodnik MOSu.
(25-23) To był długi pościg za wynikiem .
Druga partia zaczyna przeciwnik, który też się myli . Wynik
(4-1)(6-2)(8-5).Brak koncentracji , błędy własne i
przeciwnicy doprowadzają do remisu po 8. Czas dla
zespołu bierze trener Nassalski. (11-8) (12-9)(14-11). Przy
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4 punktowym prowadzeniu zespołu MOSu czas dla
zespołu bierze trener AKSu. (17-13) (18-13)Kolejne punkty
zdobywamy atakiem z lewego skrzydła. Niewątpliwie to
jeden z lepszych fragmentów gry w tym meczu, punkty
zdobyte serią (20-13)(21-14)(22-14). Po bloku zdobywamy
23i 24 pkt . Zespół dzieli punkt od zwycięstwa . (24-15)25
pkt zdobywamy kiwka w środek pola Resovii.
MVP – Mateusz Taczała
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MOS WOLA Warszawa – AKS V LO Rzeszów 2-0 (
25-23)(25-15)
Skład: Beta Szymon, Chaciński Stanisław, Cieślik Gabriel,
Dolecki Wiktor, Duda Marcin, Gotowicki Daniel, Kobyliński
Mikołaj, Nowik Aleksander, Sioćko Mikołaj, Taczała
Mateusz, Tomal Bartosz, Wrzosek Maciej, Wójcik Mateusz,
Żabicki Oliwier, Pawlak Wojciech
Galeria
zdjeć: https://www.facebook.com/moswola/photos/pcb.35433
87685720101/3543380302387506/
Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży prowadzone przez UMKS MOS
Wola Warszawa współﬁnansuje m.st. Warszawa
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