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Informacja
Strona znajduje się w archiwum.

Dziewczęta z MOS Wola
startowały w turniejach w
Białymstoku i Płocku.
Najmłodsze siatkarki MOS Wola startowały w dwóch
turniejach minisiatkówki - w Białymstoku i w Płocku.
Obydwa starty były udane.

Turnieje mini siatkówki dziewcząt.

Pracowicie spędzają wolne dni nasze najmłodsze siatkarki.
Tydzień temu trzy zespoły czwórek od piątku do niedzieli
grały w Białymstoku. Był to bardzo udany występ. Po grach
eliminacyjnych wszystkie trzy zespoły awansowały do rundy
fianałowej, w której grało 6 zespołów systemem każdy z
każdym. ostatecznie nasze zespoy zajęły 2, 4 i 6 miejsce.
MOS I w meczu o pierwsze miejsce nasze dziewczęta
zmierzyły się ze srebrnym medalistą tegorocznego Zabrza
drużyną z Moniek, po bardzo zaciętym pojedynku ostatecznie
zwyciężyły dziewczęta z Moniek 20:17 (mecze były
rozgrywane do 20 pkt)
MOS I - Saganowska Agnieszka (kapitan), Trzos Sara,
Krysztofiak Emilia i Trocińska Izabella.

MOS II - Markiewicz Adrianna (kapitan), Bajno Oliwia,
Zaborowska Aleksandra, Burzyńska Magda.

MOS III - Olszewska Aleksandra (kapitan), Zaborowska
Zuzanna, Kucharska Klaudia, Tymosiak Alicja.
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Start wszystkich trzech zespołów należy uzanć za bardzo
udany.
W ostatnią niedzielę (29.11.2009) zespoły czwórek
uczestniczyły w turnieju organizowanym przez Volley Płock.
Tym razem wystartowały dwa zespoły. Oba zespoły wystąpiły
w niestypowych ustawieniach, które miały pokazać jak rodzą
sobie dziewczęta w niespotykanych dla siebie sytuacjach.
Sprawdzian wszystkie dziewczęta przeszły bardzo dobrze
doskonale radząc sobie w całym turnieju przegrywając tylko
po jednym meczu.

Ostatecznie zajęły drugie i piąte miejsce. Cały turniej wygrały
dziewczęta z Lubowidza.
MOS I - Markiewicz Adrianna (kapitan), Trzos Sara, Bajno
Oliwia,Lewandowska Maria.
MOS II - Saganowska Agnieszka (kapitan), Olszewska
Aleksandra, Kucharska Kludia, Julia, Oliwia.
Również i ten turniej podobnie jak poprzedni należy uznać za
bardzo udany.
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