XV. ročník mestskej ligy vo volejbale pre mládež a dospelých
o „Putovný pohár riaditeľa CVČ“
Dňa 2.02.2019 sa v telocvični SOŠ A. W. Polytechnická A. W. odohrali záverečné turnaje
o umiestnenie XV. ročníka mestskej ligy vo volejbale.
V doobedňajších hodinách si to rozdali medzi sebou družstva, ktoré sa po základnej časti umiestnili
na piatom resp. siedmom mieste.
SOŠ Polytechnická A. W.

:

Relax team Kr. Brod

2:0

25:14, 25:18

Relax team Kr. Brod

:

Ruthenia team

0:2

20:25, 19:25

Ruthenia team

:

SOŠ Polytechnická A.W.

2:1

26:24, 26:28, 15:11

Na samé poludnie sa v prvom semifinále stretli víťaz základnej časti TJ Sokol Vydraň a štvrtý celok PSS
a. s. Domáci potvrdili úlohu favorita a jednoznačne zvíťazili 3 : 0 ( 25:16, 25:8, 25:14 )
Najdramatickejším a úrovňou najlepším zápasom celej ligy bol druhý semifinálový zápas. Rozhodlo sa
v koncovke tajbrejku, kde víťaz posledných dvoch ročníkov premenil až siedmi mečbal.
Panep volley team

:

Strojlab

3:2

( 23:25, 25:18, 25:23, 28:30, 15:12 )

o 3. miesto : Strojlab

:

PSS a. s.

3:0

( 25:14, 25:16, 25:13 )

Aj keď družstvo Strojlabu malo v nohách ťažký semifinálový zápas nenechali nič na náhodu
a jednoznačne zdolali oklieštený celok PSS a. s.
Finále: TJ Sokol Vydraň : Panep volley team

3:0

( 25:20, 25:19, 25:20 )

Finále : Kvalitné stretnutie z obidvoch strán. Hráči TJ Sokol Vydraň pôsobili na palubovke živšie, mali
väčšiu chuť po víťazstve. Kontrolovali priebeh v každom sete, nedovolili hosťom ísť do náskoku
a práve naopak v koncovke každého setu dokázali dotiahnuť do úspešného konca. Víťazstvo Sokola
bolo zaslúžené a postarali sa o to, že Putovný pohár neostane na trvalo vo vitríne Panep volley team
( posledné dva ročníky víťaz ).
Najlepší jednotlivci :

Smečiar

Suchý Dávid

Strojulab

Nahrávač

Králiková Marína

TJ Sokol Vydraň

Najvšestrannejší

Bakajsa Pavol

TJ Sokol Vydraň

Gič Peter

Panep volley team

Konečná tabuľka :
1. TJ SOKOL VYDRAŇ
2. PANEP VOLLEY TEAM
3. STROJLAB
4. PSS a. s.
5. Ruthenia team
6. SOŠ Polytechnická A.W.

7. Relax team Kr. Brod

