
Zabawili się z Portoryko

REKLAMA

Pokaz siły Polaków na mistrzostwach

T
o miał być najłatwiej-
szy mecz polskich siat-
karzy w mistrzostwach 

świata. I był. Biało-czerwo-
ni pokonali w Warnie Por-
toryko 3:0 (25:14, 25:12, 
25:15). 

 Nigdy w historii polscy 
siatkarze nie przegrali z Por-
toryko. W siedmiu meczach 
stracili tylko jednego seta. 
Było to w 2011 roku w Płoc-
ku, w Lidze światowej. Wów-
czas po raz ostatni grali 
z tym karaibskim rywalem.

– Nie możemy tracić setów 
z takimi drużynami – mówił 
przed spotkaniem Michał 
Kubiak (29 l.) nawiązując do 
rozegranego dzień wcześniej 
meczu z Kubą (3:1).

– Porażka z Portoryko 
byłaby klęską, którą wszy-
scy zapamiętają na całe 
życie – Vital Heynen (49 l.) 
nie miał wątpliwości, co 
należy zrobić.

Belg jak zwykle zamieszał 
w składzie biało-czerwo-
nych. Tylko dwóch zawodni-

ków znalazło się w wyjścio-
wej szóstce w porównaniu 
z meczem z Kubą – Kubiak 
i Jakub Kochanowski (21 l.). 
A pojawienie się pod koniec 
pierwszego seta Dawida Ko-
narskiego (29 l.) oznaczało, 
że w tych mistrzostwach za-
grali już wszyscy z 14-osobo-
wego składu.

Polacy, trzeci zespół świa-
towego rankingu, bawili się 
na boisku z notowanym ni-
żej o 26 pozycji rywalem 
z Portoryko. Trudno się dzi-
wić. W ekipie rywali jest tyl-
ko jeden zawodnik niezłej 
klasy – Maurice Torres (27 l.), 
który w poprzednim sezonie 
grał w ZAKS-ie Kędzierzyn. 

Emocje były jedynie wte-
dy, gdy Heynen gorączko-
wał się podczas decyzji sę-
dziowskich, z których kilka 
– jak pokazała wideo weryfi-
kacja – było błędnych. Poza 
tym wiało nudą. A następny 
mecz Polacy grają w sobo-
tę z Finlandią (godz. 19.30).

  RYŚ Z WARNY

Rywale z Portoryko ani 
przez moment nie zagro-
zili naszym siatkarzom. 
Ten mecz udało się wygrać 
bez większego wysiłku

To był dla nich 
spacerek
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