
Mecz AZS Politechnika Warszawska – PGE Skra Bełchatów

Na ten jeden mecz czeka się przez wiele miesięcy, bowiem spotkanie tych dwóch zespołów urosło już do miana
ligowego klasyku – 11 stycznia w hali Torwar zmierzą się ze sobą AZS Politechnika Warszawska i PGE Skra
Bełchatów.

Bełchatowski zespół od niemal dekady jest jedną z wizytówek polskiej siatkówki, której zasług kibicom nie trzeba
przypominać. Ósme Mistrzostwo Polski oraz drugi Superpuchar Polski – to dwa trofea, po które sięgnęli siatkarze
„żółto-czarnych” w 2014 roku. Dodając do tego sukcesy indywidualne: 4 mistrzów świata – Mariusz Wlazły, Michał
Winiarski, Andrzej Wrona i Karol Kłos, 1 brązowy medalista – niemiecki libero Ferdinand Tille, czy w końcu dwóch
Argentyńczyków  -  Nicolás  Uriarte  i  Facundo  Conte,  którzy  na  wrześniowym  mundialu  „odprawili”  z  turnieju
reprezentację USA – otrzymujemy drużynę niemal idealną. Obrońcy tytułu mistrzowskiego obecny sezon rozpoczęli
zgodnie z  oczekiwaniami – pierwszy punkt  stracili  w wygranym dopiero w 5 secie meczu 7.  kolejki  z  Cerradem
Czarnymi Radom. Zadyszka przyszła w meczach grudniowych. 6 grudnia przed własną publicznością Skra musiała
uznać  wyższość  MKS-u Banimexu Będzin  i  po  raz  pierwszy w sezonie  zaznać  goryczy porażki.  Kolejne  kolejki
również nie napawały optymizmem – z trudem wywalczone zwycięstwo 3-2 nad Cuprumem Lubin i porażka w takim
samym stosunku z Jastrzębskim Węglem sprawiły,  że Bełchatowianie stracili  na rzecz  Asseco Resovii  fotel  lidera
PlusLigi.

Stołeczni siatkarze końcówkę roku mogą zapisać zdecydowanie po stronie plusów – awans do 1/4 finału Pucharu Polski
po wyeliminowaniu Cerradu Czarnych Radom, zwycięstwo po heroicznym pojedynku z AZS-em Częstochowa i pewne
3-0 z BBTS-em Bielsko-Biała sprawiło, że „Wilki Bednaruka” rok zakończyły na 8 pozycji w ligowej tabeli. Cieszyć
może też to, że po wielu perypetiach zdrowotnych, które od początku sezonu towarzyszyły warszawskim siatkarzom,
sztab  trenerski  dysponuje  już  pełnym  składem  i  na  parkiecie  możemy  zobaczyć  zdecydowanie  najbardziej
perspektywiczne  polskie skrzydła  – Michała Filipa,  Aleksandra Śliwkę i  Artura Szalpuka,  które wpiera  na  środku
Bartłomiej Lemański, a w obronie libero Maciej Olenderek.

Styczniowy  pojedynek  zapowiada  się  nie  tylko  jako  wspaniałe  widowisko  siatkarskie  ale  także  będzie  ważnym
wydarzeniem dla uczelni, z której wywodzi się stołeczna ekipa. Mecz będzie bowiem uroczystą inauguracją obchodów
100-lecia Odnowienia Tradycji Politechniki Warszawskiej. Na trybunach spotkać więc będzie można wiele osobistości
z kręgów naukowych oraz znanych absolwentów najlepszej  polskiej  uczelni  technicznej,  zaś o oprawę wydarzenia
zadbają m.in. studenckie koła naukowe Politechniki.

XIX kolejka PlusLigi
AZS Politechnika Warszawska – PGE Skra Bełchatów
11.01.2015, godz. 14.45
Torwar, ul. Łazienkowska 6a

Bilety na to spotkanie można nabyć na www.azspw.com, w Punkcie Sprzedaży Biletów AZS PW przy ul. Waryńskiego
12a (w dni robocze w godz. 12-16) oraz na godzinę przed rozpoczęciem spotkania w kasie hali Torwar.

http://www.azspw.com/

