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Asseco Resovia Rzeszów
Zaksa Kędzierzyn - Koźle

Rywalizacja

nabiera rumieńców
▪▪Po czwartkowym zwycięstwie ZAKSY, stan rywalizacji w półfinale Play Off wynosi: Asseco Resovia - ZAKSA 1:1

wesołych i spokojnych świąt
wszystkim sympatykom siatkówki życzą
Asseco Resovia Rzeszów i redakcja biuletynu RE.
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Asseco Resovia vs Zaksa Kędzierzyn - Koźle 10 i 11 kwietnia 2012r., godz. 20.00

3 pytania do
Michała Ruciaka,
kapitana
przyjmującego ZAKSY

rywalizacja nabiera rumieńców
półfinał

RE: Po porażce w pierwszym spotkaniu u siebie byliście
w trudnej sytuacji. Od drugiego seta czwartkowego
pojedynku widać było coraz większą determinację
w waszej grze.
- Ten drugi mecz był zupełnie inny niż w środę i nikt z nas
nie odpuścił w żadnym momencie. Nawet ten inauguracyjny set był bardzo wyrównany i mimo kiepskiego początku później odrobiliśmy straty, choć jeszcze nie udało się go wygrać. Każdy z nas zostawił w tym pojedynku
mnóstwo zdrowia na parkiecie. Wiedzieliśmy, że musimy
dalej próbować, a szczęście się w końcu odwróci na naszą
korzyść i tak się właśnie stało. W połowie II seta, kiedy
to rywale mieli kilkupunktową przewagę, nasza zagrywka
zaczęła funkcjonować praktycznie bardzo dobrze i w tym
elemencie utrudnialiśmy życie przeciwnikowi, a w konsekwencji grało nam się zdecydowanie łatwiej. Zupełnie
inaczej ustawialiśmy blok i byliśmy skuteczniejsi również
w innych elementach.
RE: Co zatem było kluczowe w waszej grze
w porównaniu do meczu nr 1?
- Lepiej przyjmowaliśmy i faktycznie wszystko zaczynało
się od zagrywki. W pierwszym pojedynku, to Resovia zdobywała punkty serwisem i odrzuciła nas od siatki. Dzięki temu rywalom było łatwiej blokować i wyprowadzać
kontry. W drugim meczu, to my poprawiliśmy zagrywkę.
Nasi przeciwnicy mieli za to olbrzymie problemy nie tylko w przyjęciu, ale też mylili się regularnie w ataku. Wywarliśmy na nich presję i to się opłaciło. Doprowadziliśmy
do remisu 1-1 i teraz rywalizacja przenosi się do Rzeszowa. Jestem przekonany, że oba zespoły zrobią wszystko,
żeby na Podpromiu zakończyć rywalizację. Nie kalkulujemy i jedziemy tam po dwa zwycięstwa i awans do finału.
RE: Na kilka godzin przed drugim meczem w Kędzierzynie
– Koźlu zrobiło się bardzo głośno o pana osobie.
W mediach pojawiła się bowiem informacja, że Michał
Ruciak jest już „dogadany” z Asseco Resovią i podpisze
kontrakt na przyszły sezon wart 900 tys. złotych.
- Nie chciałbym tego komentować i nie wiem z czego
to wszystko się wzięło. Nie mnie to oceniać. Na pewno
nie myślałem o tym i nie wpłynęło to na moją grę w żaden sposób. Jestem zawodnikiem ZAKSY i robię wszystko, żeby grać jak najlepiej i wygrywać z moim zespołem.
Na tym się koncentruję, a nie przejmuję się internetowymi
spekulacjom. Przyznaję, że kończy mi się kontrakt w Kędzierzynie, ale to już wiele razy podkreślałem; a co będzie
w przyszłym sezonie, to dopiero zobaczymy. Na razie sezon trwa i właśnie rozgrywamy decydujące mecze. Teraz
myślę tylko o tym, żeby z ZAKSĄ awansować do finału PlusLigi.
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mecz nr 1
ZAKSA K-K - ASSECO RESOVIA
0-3 (19:25, 23:25, 15:25)
ZAKSA: Zagumny 2, Samica 3, Czarnowski 9,
Rouzier 9, Ruciak 8, Kaźmierczak 4 oraz Gacek (libero), Witczak, Popelka, Pilarz, Kapelus,
ASSECO: Tichacek 2, Lotman 9, Nowakowski 9, Grozer 10, Achrem 13, Grzyb 4 oraz
Ignaczak (libero), Gontariu, Kosok, Gontariu
Mecz nr 2
ZAKSA K-K - ASSECO RESOVIA
3-1 (24:26, 25:23, 25:20, 25:20)
ZAKSA: Zagumny 3, Samica, Czarnowski 13,
Rouzier 22 , Ruciak 16, Kaźmierczak 8 oraz
Gacek (libero), Kapelus 2, Witczak 1.
ASSECO RESOVIA: Tichacek 1, Lotman 12, Nowakowski 7, Grozer 22, Achrem
18, Grzyb 2 oraz Ignaczak (libero), Kosok 2, Dobrowolski 1, Bojić 1, Gontariu 2.
Stan rywalizacji (do 3 zwycięstw):1-1

Siatkarze Asseco Resovii w efektownym stylu wygrali pierwszy
półfinałowy pojedynek w Kędzierzynie-Koźlu. W drugim
jednak, po obiecującym początku, nie sprostali rywalom i po
dwóch meczach w rywalizacji (do 3 zwycięstw) jest remis
1-1. – Zrobimy wszystko, żeby
wygrać dwa razy w Rzeszowie
i awansować do finału – zapowiada Wojciech Grzyb.
- Cieszymy się z tego zwycięstwa, bo to dość dobra zaliczka
odniesiona na trudnym terenie –
mówił po pierwszym spotkaniu
wybrany MVP meczu Krzysztof Ignaczak. – Widać było po
rywalach, że brakowało im nieco rytmu meczowego. Nie grali
dwa tygodnie, a my w tym czasie stoczyliśmy ciężką batalię
z Dynamem Moskwa i jesteśmy
w optymalnej dyspozycji. Gra
się nam układa i wygląda tak,
jakbyśmy wszyscy sobie życzyli

– opisywał libero Asseco Resovii. Pierwszego seta środowego
pojedynku zespół z Rzeszowa
rozpoczął bardzo dobrze. Dzięki skutecznym zagrywkom Grozera i Grzyba resoviacy objęli
prowadzenie 4:1 i sukcesywnie
powiększali dystans. Kędzierzynianie, którzy mieli sporo czasu
na przygotowania (ostatni mecz
rozegrali 23.03.) sprawiali wrażenie ospałych. Ich akcjom brakowało bowiem odpowiedniego tempa i dynamiki. Nasz zespół, który do półfinałowej rywalizacji w PlusLidzie przystąpił
z marszu (w poniedziałek resoviacy wrócili z Moskwy, a już we
wtorek wyjechali do Kędzierzyna-Koźla) od samego początku
przejawiał „większą ochotę” do
gry i z łatwością wypunktował
rywala. Znacznie więcej emocji było w II secie, kiedy to gospodarze poprawili nieco swoją grę. W kluczowym momencie tej części meczu więcej zim-

nej krwi wykazali resoviacy, którzy w kolejnym secie z jeszcze
większą łatwością „wypunktowali” ZAKSĘ.
Mecz nr 2 nie był już tak jednostronnym widowiskiem. Początek układał się po myśli gości,
którzy imponowali skuteczną
zagrywką i atakiem, dzięki czemu prowadzili różnicą 4-5 pkt.
W końcówce jednak chwila dekoncentracji (prowadzili 24:22)
o mało nie kosztowała ich utraty
seta. Kolejną partię ekipa z Rzeszowa rozpoczęła od prowadzenia 9:4 i… oddała inicjatywę rywalom, którzy błyskawicznie
zniwelowali straty wychodząc na
prowadzenie 12:10. Nieznaczną
przewagę ZASKA utrzymała już
do końca, a w kolejnych setach
poszła za ciosem i zwycięsko zakończyła mecz. Resoviacy wraz
z upływem czasu popełniali coraz więcej błędów i pozwolili rywalom na powrót do gry.. ▪

informacje meczowe
bilet ulgowy
Asseco Resovia Rzeszów
vs
Zaksa Kędzierzyn - Koźle

15 zł
15 zł

bilet normalny

25 zł
25 zł

data meczu

10.04

wtorek, 20.00

11.04

środa, 20.00

informacje klubowe

Asseco Resovia
na facebooku
Zapraszamy na nasz
profil na Facebooku,
gdzie już od najbliższego meczu zorganizujemy specjalne konkursy dla kibiców uczestniczących w meczach
w hali Podpromie. Na każdym meczu nasz fotograf znajdzie najoryginalniejszych kibiców, fanów
ubranych w klubowe barwy i najzagorzalej wspomagających nasz zespół. Zdjęcie z zaznaczonymi
kibicami, znajdzie się na naszej stronie na Facebooku i te osoby będą mogły odebrać od nas nagrody, które ufundował dla kibiców nasz partner firma NIKON.
Oczywiście na naszym fanpage’u będziecie mieli
również dostęp do najnowszych informacji. Tam
też, możecie podyskutować z innymi kibicami na
każdy klubowy temat i znaleźć materiały, których
nie ma na naszej klubowej stronie internetowej.
Dołącz do nas na
www.facebook.com/assecoresovia.sa

Bilety wciąż
w sprzedaży
Bilety na półfinałowe pojedynki
z ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle są
nadal w sprzedaży. Zapraszamy
na Wyspę Asseco Resovię lub
we wtorek 10 kwietnia do kasy
biletowej w hali Podpromie. Kasa
będzie czynna w 10 i 11 kwietnia
od godziny 10:00!
To będzie ostatnia szansa by
zobaczyć na żywo siatkarzy Asseco
Resovii walczących o triumf
w europejskim Pucharze CEV.

Dla kibiców, którzy zakupili
bilet na mecz Pucharu CEV
lub na jeden z meczów fazy
play-off czekają zniżki na
koszulki meczowe siatkarzy
Asseco Resovii. Szczegóły
na Wyspie Asseco Resovia.
Przypominamy również, że
posiadacze karnetów mogą
kupować siatkarskie gadżety
naszego zespołu z 10% zniżką.
Przed
mecze

nami najważniejsze
sezonu siatkarskiego

2011/2012. Bądźcie z nami
i pomóżcie nam w walce
o medal PlusLigi.
„SZANUJ
TRADYCJĘ
RESOVIAKU I NA MECZE
CHODŹ W PASIAKU!” . ▪

WYSPA
ASSECO RESOVIA
Galeria NOWY ŚWIAT
(II piętro) ul. Krakowska 20
tel. 669 001 573
e-mail: wyspa@assecoresovia.pl

„GDYBYM BYŁ EKSPRESEM DO
KAWY, ZROBIŁBYM CI KAWĘ ZANIM NACISNĄŁBYŚ PRZYCISK.
JESTEM JEDNAK APARATEM ...”

JESTEM O KROK PRZED TOBĄ

JESTEM NOWY NIKON 1 J1. Jestem inteligentny, ponieważ
robię zdjęcia zanim do końca naciśniesz spust migawki, a także
w trakcie jego zwalniania. Już nigdy nie przegapisz tej właściwej
chwili. Jestem małym systemem z wymiennymi obiektywami,
niespotykanymi dotąd funkcjami takimi jak ruchome zdjęcie.
Ja nazywam to funkcją Ruchome zdjęcia. Jestem najlepszym
obrazem Twojego życia. nikon.pl
Jestem kolorem, który wybrałeś:

Nikon J1 RE 269x362.indd 1

2/27/12 10:45 AM

Nasze tęczowe konto osobiste,
to kompletne zero.
Zero złotych za prowadzenie, przelewy, wypłaty. Słowem, kompletne zero kosztów
w tęczowym koncie osobistym PBS. To konto, na pewno nie zrobi Cię na szaro!
0 zł za prowadzenie konta *
0 zł za dostęp do bankowości elektronicznej
0 zł za krajowe przelewy internetowe
0 zł za dostęp do nowoczesnej usługi biometrii, umożliwiającej
wypłatę gotówki bez użycia karty płatniczej
w sieci bankomatów PBS
* przy systematycznych wpływach min. 2000 zł miesięcznie,

w przeciwnym wypadku 6 zł / miesiąc.

INFO: 801 372 772

www.pbsbank.pl

Bank młody od pokoleń
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odwieczni rywale
W ostatnich latach ekipy ZAKSY Kędzierzyn-Koźle i Asseco Resovii regularnie grają ze sobą w fazie play-off

Kadra ZAKSY kędzierzyn - Koźle
Nr
dane
urodzony
ROZGRYWAJĄCY
4.
Grzegorz PILARZ
12.02.1980
Paweł ZAGUMNY
18.10.1977
5.
PRZYJMUJĄCY
22.10.1982
1.
Sergiej KAPELUS (Ukraina)
2.
7.05.1977
Jiri POPELKA (Czechy)
10. Guillaume SAMICA (Francja) 28.09.1991
Michał RUCIAK
22.08.1983
16.
ŚRODKOWI
8
Jurij GŁADYR (Ukraina)
8.07.1984
Patryk CZARNOWSKI
1.11.1985
9.
Sebastian WARDA
18.01.1989
11.
12.
Wojciech KAŹMIERCZAK
11.06.1982
ATAKUJĄCY
1.
Dominik WITCZAK
2.01.1983
Antonin ROUZIER (Francja)
18.08.1986
4.
LIBERO
15.
Piotr GACEK
16.09.1978

cm/kg

atak/blok

188/85
200/88

330/310
330/260

199/88
204/88
197/84
190/81

350/330
348/332
355/327
341/316

203/95
202/98
204/87
199/95

360/330
365/344
355/335
345/323

198/105
201/97

319/335
350/330

186/78

325/305

bilans pojedynków
Asseco Resovia - Zaksa Kędzierzyn
2004/2005 3-1, 0-3, 2-3, 2-3

2009/2010 0-3, 1-3, 0-3, 1-3, 3-2,
3-1, 3-0

2005/2006 3-2, 2-3, 1-3, 3-0, 3-0
2006/2007 3-2, 0-3, 1-3, 3-1, 3-2

2010/2011 3-2, 3-2, 3-2, 1-3, 2-3,
3-0, 0-3, 1-3

2007/2008 3-0, 1-3, 3-0, 1-3, 3-1

2011/2012 0-3, 3-1, 0-3,1-3

2008/2009 2-3, 0-3, 0-3, 3-2, 3-1,
3-2

Bilans 44 mecze, 22 zwycięstwa, 22 porażki, sety 89-90

Przypuszczalne składy
Asseco Resovia Rzeszów
I trener: Andrzej Kowal, II trener: Marcin Ogonowski

tichacek
5

nowakowski Achrem
4

7

Ignaczak
16
LOTMAN
2

4
ROUZIER

Grozer

grzyb
3

12
KAŹMIERCZAK

16
RUCIAK

GACEK
9
CZARNOWSKI

Po rundzie zasadniczej drużyna
z Kędzierzyna-Koźla zajęła drugą lokatę, a rzeszowianie trzecią. W pierwszej rundzie play-off
podopieczni Krzysztofa Stelmacha ograli w trzech meczach Farta
Kielce. Asseco Resovia, bez większych problemów, rozprawiła się
z Tytanem AZS-em Częstochowa. W  sezonie zasadniczym siatkarze wicemistrzów Polski zwyciężyli ekipę z Rzeszowa w hali
„Azoty” 3-0. Rewanż na „Podpromiu” Asseco Resovia wygrała 3:1, ale mecz ten wszyscy zapamiętali z pozasportowych powodów.
W  czwartym secie sędziowie popełnili dwa błędy i doprowadzili do kuriozalnej sytuacji. Zakończyli partię przy wyniku 24:14.
Rozpoczęły się dyskusje przy stoliku sędziowskim. W końcu arbitrzy nakazali wznowienie poje-

9

15

10
SAMICA

W

ciągu ostatnich
trzech sezonów oba
zespoły regularnie
ze sobą rywalizowały w czołowej
czwórce. W  sezonie 2008/2009
w półfinale resoviacy ograli ZAKSĘ 3-1, w 2009/2010 w walce o brąz wygrali 3-2 (choć po
dwóch meczach przegrywali 0-2, a w trzecim już 0-2 w setach i 17:23). W ub. roku w półfinale górą była już ZAKSA, która
wygrała rywalizację 3-1. - Wszyscy zdajemy sobie sprawę, o co
gramy. Jeśli pokonamy Resovię,
to zapewnimy sobie przynajmniej
wicemistrzostwo Polski i prawo gry o złoto - mówił na stronie PlusLigi, prezes ZAKSY, Kazimierz Pietrzyk. Stawką jest nie
tylko awans do finału, ale też walka o udział w przyszłorocznej Lidze Mistrzów.

5
ZAGUMNY

Zaksa Kędzierzyn - Koźle
I trener: Krzysztof Stelmach, II trener: Andrzej Kubacki

W tym sezonie ekipę z Kędzierzyna bardzo często nękają kontuzje.
Trener Krzysztof Stelmach
nie może skorzystać z usług
Jurija Gładyra.
W zespole ZAKSY nie ma już
SebastianA Świderskiego

Fot.: Biuro prasowe Asseco Resovia

Drużyna w skrócie

dynku, ale drużyna ZAKSY odmówiła dalszej gry. Po tym incydencie rozgorzała ostra dyskusja.
Mówiono o walkowerze dla ZAKSY albo powtórzeniu meczu.
Ostatecznie wynik, decyzją władz
PLPS, został utrzymany, a sędziów ukarano.
W  tym sezonie ekipę z Kędzierzyna bardzo często nękają kontuzje. Trener Krzysztof Stelmach
nie może skorzystać z usług Jurija Gładyra. W  zespole ZAKSY
nie ma już Sebastiana Świderskiego, który ze względu na zdrowie
postanowił w wieku 35 lat zakończyć sportową karierę. Jeden
z najbardziej utytułowanych siatkarzy w historii: zdobył kilkanaście medali w rozgrywkach klubowych, odnosił sukcesy w reprezentacji. Na swoim koncie ma
m.in. tytuły: najlepszego siatkarza polskiej ligi, MVP Final Four
Ligi Mistrzów, najlepszego zawodnika rundy zasadniczej w lidze włoskiej. W 2006 roku otrzymał Złoty Krzyż Zasługi.
Lekarze już w grudniu ub. roku
poinformowali mnie, że szanse
powrotu na parkiet są znikome –
mówi Sebastian Świderski i dodaje. - Zdałem sobie sprawę, że
trzeba zakończyć karierę. Zastanawiałem się, co robić dalej. Całe
życie związany byłem z siatkówką i nie chciałem od niej odchodzić. Padła propozycja z Kielc.

Przemyślałem to i postanowiłem
spróbować się w nowej roli. Na
pewno jest to głęboka woda, ale
podjąłem się takiego wyzwania.
Znam się na siatkówce i myślę,
że mogę wiele swojego doświadczenia przekazać innym. Przekonam się, jak to jest patrzeć na
grę z perspektywy ławki trenerskiej. Na pewno życie siatkarza
to jedno, a szkoleniowca to zupełnie co innego – mówi Świderski, który na stanowisku trenera
zadebiutował w meczu fazy playoff przeciwko ZAKSIE (Fart
przegrał 2-3).
W ekipie z Rzeszowa wszyscy za-

wodnicy są do dyspozycji trenera Kowala, natomiast w ZAKSIE
zabraknie jedynie Jurija Gładyra,
który po zabiegu kontuzjowanego kolana w tym sezonie już nie
zagra. Wicemistrzowie Polski,
mimo tego osłabienia i tak stanowią bardzo wymagający zespół.
- Grają technicznie, często wykorzystują blok. Mają znakomitego rozgrywającego, który będzie
próbował gubić nasz blok. Mało
popełniają tez błędów. My jednak
znamy swoją wartości i zrobimy
wszystko, żeby zwycięsko zakończyć rywalizację – stwierdza środkowy Asseco Resovii, Wojciech
Grzyb. ▪

