Wojewódzki turniej Siatkarskich Ośrodków Szkolnych w Ostrołęce

W dniach 23 i 24 listopada chłopcy z klas sportowych naszego gimnazjum brali udział w
regionalnym turnieju Siatkarskich Ośrodków Szkolnych w Ostrołęce.

Pierwszy mecz zagrały klasy II, przeciwnikiem było gimnazjum z Siedlec. Po emocjonującej
walce nasi zawodnicy wygrali 2-1. W tym samym czasie uczniowie klas pierwszych
uczestniczyli w testach sprawnościowych i badaniach lekarskich. O godzinie 18.00 wszyscy
uczestnicy turnieju w raz z opiekunami i trenerami udali się na mecz pierwszej ligi piłki siatkowej
pomiędzy Pekpolem Ostrołęka Stalą Nysa. Dla młodych adeptów siatkówki było to bardzo
ważne doświadczenie i wspaniałe widowisko. Mecz zakończył się zwycięstwem Pekpolu, a
doping uczestników turnieju zdecydowanie pomógł gospodarzom w zwycięstwie.

Drugiego dnia od godz. 9.00, w hali im. Arkadiusza Gołasia rozpoczęła się dalsza część
rozgrywek. Swój pierwszy mecz z Gimnazjum nr 95 z Warszawy rozegrała klasa pierwsza .
Niestety, stres związany z pierwszym meczem w turnieju zrobił swoje i przyćmił umiejętności
naszych uczniów. Spotkanie zakończyło się wynikiem 2-0 dla drużyny warszawskiej. Kolejnym
spotkaniem był mecz klas II z Ostrołęką, przeciwnikiem dobrze nam znanym z ubiegłego roku.
Doświadczenie zawodników z Ostrołęki zrobiło swoje - przegraliśmy 0-2. Kolejne spotkanie
pierwszoklasistów to mecz z Ostrołęką. Podrażnieni przegraną z Warszawą nasi siatkarze
wyraźnie dominowali na boisku i zdecydowanie pokonali swoich rówieśników 2-0. Na parkiet
znów wyszli uczniowie klas II. Tym razem przeciwnikiem była drużyna z Wołomina. Tu również
jak w pierwszym meczu widać było ogranie zawodników z Wołomina. Mecz przegrany przez
naszą drużynę 2-0, ale już widać było zaangażowanie i walkę naszych chłopaków. Kolejnym
przeciwnikiem klas I byli rówieśnicy z Wołomina. Nasi chłopcy chcieli pokazać, że pierwsze
spotkanie w tym turnieju to wypadek przy pracy i rzeczywiście pokazali, że na boisku są
mocniejsi, wygrywając spotkanie 2-1, zajmując ostatecznie 2 miejsce w turnieju. Przed ostatnim
swoim spotkaniem stanęli uczniowie klas II, a przeciwnikiem była drużyna z Warszawy. Nasi
chłopcy podeszli do tego meczu troszkę przygnieceni dwoma porażkami z poprzednich spotkań
i zdecydowanie było to widać na boisku. Gra nie sprawiała radości, a i siatkarskie szczęście
było po stronie przeciwnika. Po pierwszym przegranym secie na boisko wszedł nominalny drugi
skład naszej drużyny i właśnie on pokazał jak wygrywać. Podbudowany tym co pokazali
koledzy, do trzeciego seta wyszedł pierwszy skład i zagrał tak jak przed chwilą koledzy,
doprowadzając do zwycięstwa 2-1. Ostatecznie klasa druga zajęła 3 miejsce w turnieju.

Po zakończonych spotkaniach zostali wybrani najbardziej wartościowi zawodnicy swoich
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drużyn. W klasie pierwszej był to Jakub Wrzesień, a w drugiej Sebastian Mosionek.

Zawodnicy udali się na zasłużony posiłek, a kadra trenerska musiała wybrać najlepsze szóstki z
poszczególnych roczników do kadry Mazowsza. Do kadr mazowieckich powołano dwóch
naszych uczniów. Z klas pierwszych powołanie uzyskał Jacek Woźniak, a z klas drugich
Sebastian Mosionek którzy w dn. 6-8.12.2013 r. uczestniczyli w turnieju regionalnym w
Szczytnie. Kadra Mazowsza w tym turnieju zdobyła pierwszą lokatę.

Rozgrywki w Ostrołęce uważamy za udane. Wiemy nad czym musimy pracować, aby poprawić
naszą grę i w następnym turnieju znaleźć się stopień wyżej.
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