
Stříbrná sezóna volejbalového týmu žen v     Metylovicích

Ženský  volejbalový  tým  SK  Metylovice,  letos  zažil  jednu  z nejúspěšnějších  sezón ve  své  novodobé  historii,  když
v krajském přeboru II. třídy skončil na krásném druhém místě z celkového počtu osmi týmů, které v této soutěži hrály.
Na prvním místě skončilo družstvo z Polanky. 

Klíčem  k letošnímu  úspěchu  byla  pravidelná  účast  většiny  základního  kádru  na  trénincích  a  také  účast  v  jiných
soutěžích. V rámci kraje se toto družstvo zúčastnilo zimní pohárové soutěže, kde rovněž skončilo na druhém místě.

V okresní soutěži skončily ženy rovněž na stříbrné pozici. V těchto nižších soutěžích sbíraly Metylovské holky zkušenost
a nasazovaly do hry mladší hráčky z řad juniorek, které pak zasáhly i do bojů v krajském přeboru, kde doplnily základní
kádr. 

Také vyrovnaný výkon bez zbytečných proher během podzimní i jarní část vedl k tomuto velice pěknému výsledku.
Nezbývá než popřát hodně zdaru, úspěchů a pevných nervů do další sezóny, která bude, doufejme ještě lepší než právě
minulá  sezóna a  podaří  se  postup do nejvyšší  krajské  soutěže I.  třídy.   Poděkování  za  vzornou reprezentaci  obce
Metylovice patří nejenom hráčkám samotným, ale i trenérům a dalším činovníkům volejbalového oddílu. 

Děkujeme také za podporu našim sponzorům a obci Metylovice.

VOLEJBAL SEZÓNA 2015/2016- konečné výsledky
Ženy - krajský přebor 2. třídy 

p. družsstvo utkánnín V3 V2 P1 P0 sety mínčse body
1 TJ Hlučsínn 28 23 4 0 1 81:20 2385:1902 77
2 SK ANAJ Metyloviče 28 16 4 3 5 70:43 2521:2237 59
3 VK Polánká nád Odrou 28 13 2 5 8 59:51 2382:2282 48
4 TJ TŽ  Trsineč 28 13 1 3 11 55:48 2261:2200 44
5 TJ Ostrává 28 7 5 3 13 48:61 2194:2339 34
6 VK Rásskoviče 28 6 2 3 17 41:68 2207:2454 25
7 SK Sležán Orlován 28 6 2 3 17 35:66 2007:2303 25
8 TJ Sokol Kožloviče 28 6 2 2 18 36:68 2101:2341 24


