
❗❗❗3.10.2021 to data debiutu naszych uczniów SP 25 w Dolnośląskiej Lidze Młodzików w piłce 

siatkowej          W rozgrywkach reprezentujemy barwy klubu Chemeko-System Gwardii Wrocław 

Academy II.  

Dziękujemy Pani dyrektor Jolancie Dołęgowskiej za możliwość trenowania i rozgrywania 

turnieju na obiektach naszej szkoły a Gwardii Wrocław za objęcie naszych klas sportowych patronatem 

i możliwości udziału w rozgrywkach w naszym województwie.  

Pierwszy Turniej odbył się w hali sportowej SP 25 przy ul. Stanisławowskiej. Trafiliśmy 

na początku rozgrywek do bardzo silnej grupy z drużynami z Lubina i Milicza. Drużyny te grają już drugi 

sezon w rozgrywkach i są wymieniane w roli faworytów do zdobycia medali w tym roku w Lidze 

Młodzików.  

Rozegrano 3 mecze a oto ich wyniki: 

 1. Chemeko-System Gwardia Wrocław Academy II - Zespół Projektowy UKPS Lubin 1 0:2  

2. Zespół Projektowy UKPS Lubin1- UKS "Dwójka Milicz" 2:0  

3. Chemeko-System Gwardia Wrocław Academy II - UKS " Dwójka Milicz" 0:2  

Podsumowanie: Dostaliśmy solidną lekcje siatkówki. Drużyny przyjezdne potwierdziły, że są 

bardzo silnymi przeciwnikami i będą walczyć o medale . Najlepszy mecz rozegraliśmy z drużyną z Lubina 

gdzie w pierwszym secie w wielu akcjach graliśmy jak równy z równym, prowadząc nawet na początku 

spotkania. Na razie ustępujemy przeciwnikom warunkami fizycznymi i technicznym ale obiecujemy, 

że będziemy ciężko trenować cały sezon i podnosić swoje umiejętności oraz doświadczenie tak, aby 

w następnych latach powalczyć również o jak najlepszy wynik. Warto dodać, że większość naszych 

zawodników jest o dwa lata młodszych od przeciwników. Pierwszy turniej w naszej grupie wygrała 

drużyna z Lubina, która po zaciętym meczu wygrała 2:0 z drużyną z Milicza. Skład naszej druzyny: 

Franek Biłozor, Marcel Błażejowski, Bogdał Karol, Bohr Maciej, Kotwicki Tytus, Maćkowiak Jakub, Filip 

Markiewicz, Olawiński Eryk, Płaczek Michał, Sorokin Makar, Tarbaj Jan, Woś Alex, Zaleski Maciej. 

Kapitanem jest:Maciej Zaleski Trener: Tomasz Surtel Dziękujemy wszystkim kibicom przyjezdnym 

za liczne przybycie oraz naszym kibicom i wspanialym rodzicom.  

Liczymy na Wasze wsparcie w każdym turnieju u nas i oczywiście na wyjazdach. A już jutro 

wyjeżdżamy na nasz pierwszy wyjazdowy turniej do Lubina         . 


