21 kwietnia doszło do rozegrania meczu na szczycie. Siatkarze z Dęblina zmierzyli się z
dotychczasowym liderem rozgrywek, tj. drużyną BAKO. Jak przystało na dwie najlepsze
drużyny obecnych rozgrywek, potrzeba było aż trzech partii, aby wskazać końcowego
zwycięzcę tego spotkania. Po pierwszej odsłonie w lepszych nastrojach byli siatkarze z
Kozienic, po drugiej na tablicy widniał wynik 1 : 1. Dopiero w trzeciej odsłonie minimalnie
lepsi okazali się gospodarze, zwyciężając ostatecznie 1 : 2.
W piątym meczu naprzeciwko naszej drużyny stanęli siatkarze TORNADO. W obydwu
setach, do połowy każdej partii zespoły toczyły wyrównaną rywalizację. Jednak końcówki
każdego seta zdecydowanie należały do naszych siatkarzy, którzy zwyciężyli 2 : 0. Było to
nasze czwarte, ligowe zwycięstwo. W meczu, obok znanych nam już ze wcześniejszych
spotkań siatkarzy, zagrał Rafał DZIDO. Ten bardzo doświadczony zawodnik wspomógł
naszą grę na pozycji środkowego.
W ostatnim spotkaniu rundy zasadniczej siatkarze Szkoły Orląt zagrali z drużyną ALPAR.
W pierwszym secie kibice obejrzeli bardzo dobre i wyrównane spotkanie, które ostatecznie
zwyciężyliśmy do 23. Natomiast w drugiej odsłonie wojskowi zagrali dużo lepiej, i bardzo
pewnie pokonali przeciwnika do 13. Ostatecznie w całym meczu wygraliśmy 2 : 0.
Tabela rozgrywek
1. BAKO 12 pkt. 12 : 2 w setach
2. WSOSP Dęblin 11 pkt. 11 : 2 w setach
3. MUNDUROWI 10 pkt. 8 : 6 w setach
4. DRUŻYNA ROBSONA 8 pkt. 6 : 8 w setach
5. TORNADO 8 pkt. 5 : 8 w setach
6. ALPAR 8 pkt. 5 : 9 w setach
7. PIĘKNI I MŁODZI 6 pkt. 0 : 12 w setach
Po zakończeniu rundy zasadniczej, przyszedł czas na fazę pay-off. W półfinale zagraliśmy
z drużyną MUNDUROWI. Po nieoczekiwanie bardzo wyrównanym spotkaniu, przegraliśmy
to spotkanie 1 : 2. Wprawdzie w secie pierwszym w pewnym momencie prowadziliśmy już
sześcioma punktami. Niestety dekoncentracja spowodowała utratę prowadzenia i od tego
momentu byliśmy już tylko tłem dla przeciwnika. Krótka nadzieja pojawiła się w naszych
głowach w końcówce drugiego seta, kiedy przegraną partię wyciągnęliśmy na naszą
korzyść i doprowadziliśmy do remisu 1 : 1. Niestety w trzeciej odsłonie MUNDUROWI
wypracowali sobie trzypunktową przewagę, i nie oddali jej już do końca spotkania.
W meczu o trzecie miejsce zmierzyliśmy się z zespołem DRUŻYNA ROBSONA. Tym
razem nasi siatkarze zagrali koncertowo, demolując przeciwnika bardzo pewnie w dwóch,
krótkich setach.
W meczu o miejsce pierwsze BAKO bardzo pewnie pokonało MUNDUROWYCH 2 : 0.
Na zakończenie rywalizacji siatkarskiej na kozienickich parkietach, organizatorzy dokonali
uroczystego wręczenia pamiątkowych pucharów. W imieniu naszych siatkarzy puchar
odebrał kapitan zespołu - pchor. Damian CHODARA. Ponadto wybrano najlepszą
siódemkę ligi. W tak zacnym gronie znalazło się naszych dwóch siatkarzy:

• najlepszy libero - pchor. Mateusz OCHAL (jest to już drugie wyróżnienie dla tego
zawodnika);
• najlepszy atakujący - student Mateusz BAKIERA.

