Mecz nr 1 z Domino Jastrząb odbył sie jeszcze na wiosnę, kończąc I rundę zmagań.
Niestety spotkanie to zakończyło się dość gładką porażką naszych zawodników w
stosunku 0 : 2 w setach do 16 i 23. Najlepszym zawodnikiem spotkania wybrany
został Daniel Ostrowski, reprezentant Domina, który uzyskał notę 7 pkt.
7-go i 9-go października drużyna "wojskowych" rozegrała dwa kolejne spotkania.
Mecz nr 2 z RCS Młodzik Radom zakończył się zwycięstwem drużyny WSOSP w
stosunku 2 : 1. Najlepszym graczem meczu wybrano Bartka Krigera, który otrzymał 8
pkt. Dwa dni później rozegraliśmy kolejne spotkanie, mecz nr 3, który ułożył się dla
nas jeszcze bardziej okazale. W bezpośrednim bowiem starciu z Politechniką Radom
wygraliśmy "za pełną pulę" bez straty seta (wynik końcowy 2 : 0). Tym samym
odnotowaliśmy bardzo skuteczny rewanż za porażkę z I-ej rundy. W zgodnej opinii
sędziego i trenera "wojskowych" najlepszym graczem meczu wybrano ponownie
Bartka Krigera.
Mecz nr 4 rozegraliśmy 25 października z Wolanowem. Do spotkania przystąpiliśmy
bardzo skoncentrowani, a efektem tego był gładko wygrany I-y set. Niestety takiej
postawy zabrakło już w kolejnej partii i o końcowym zwycięstwie musiała
zadecydować partia III-ia. Po bardzo wyrównanym starciu zwycięsko z parkietów
schodzili wojskowi (końcowy wynik 2 : 1). I tym razem za najlepszego zawodnika
meczu uznano Bartka Krigera, przyznając mu 9 pkt.
Kolejne spotkanie rozegraliśmy 12 października w środę z drużyną Administrator
Radom. Po bardzo emocjonującym spotkaniu ponownie udało się odnieść kolejne
zwycięstwo 2 : 1. Kolejny raz wygrywając w trzech setach straciliśmy cenny punkt do
klasyfikacji końcowej. Strata tego seta tym bardziej przykra, że prowadząc w meczu
1:0 w secie nr II-a wygrywaliśmy już 12:5. Niestety utrata koncentracji spowodowała
wyrównanie stanu rywalizacji i o końcowym sukcesie zadecydowała partia III.
Najlepszym graczem meczu wybrano Bartka Krigera. (Z ostatniej chwili: ten mecz
został zweryfikowany na naszą niekorzyść ze względu na obecność na boisku
nieuprawnionego gracza Karola Kupisza).
Ostatni mecz tej fazy rozgrywek rozegraliśmy 20 października w Parznicach z
liderem, tj. drużyną Kowali. Mecz dla nas niezwykle istotny, gdyż tylko zwycięstwo
bez straty seta gwarantowało nam utrzymanie w rozgrywkach I-ej ligi. Po dość
jednostronnym spotkaniu wygraliśmy gładko 2 : 0 realizując założony plan w 100
procentach. Po tym zwycięstwie mogliśmy ogłosić, że za rok znów gramy w I lidze. Z
reporterskiego obowiązku odnotowuję, że najlepszym graczem meczu ponownie
wybrano Bartka Krigera - 9 pkt.
Tabela rozgywek I ligi w Radomiu przed fazą play-off:
1. Kowala 14 meczy - 28 pkt. - bilans setów 20 : 11
2. Politechnika Radomska 14 meczy - 24 pkt.- bilans setów 18 : 14
3. Administrator Radom 14 meczy - 23 pkt. - bilans setów 18 : 15
4. Domino Jastrząb 14 meczy - 22 pkt. - bilans setów 17 : 15
5. RCS Młodzik Radom 14 meczy - 20 pkt. - bilans setów 17 : 16
6. WSOSP Dęblin 14 meczy - 20 pkt. - bilans setów 16 : 16

7. Wolanów 14 meczy - 20 pkt. - bilans setów 16 : 17
8. RSC Kadet Radom 14 meczy - 9 pkt. - bilans setów 7 : 23
Wyniki turnieju finałowego:
 I-y półfinał: Kowala - Domino Jastrząb 2 : 0 (23, 15) - najlepszy zawodnik meczu,
Rafał Budzyński
 II-i półfinał: Politechnika Radom - Administrator Radom 2 : 0 (19, 20) - najlepszy
zawodnik meczu, Mateusz Woźniak
 mecz o miejsce III / IV: Domino Jastrząb - Politechnika Radom 0 : 2 (-18, -23) najlepszy zawodnik meczu, Krzysztof Staniec
 mecz o miejsce I / II: Kowala - Administrator Radom 2 : 0 (20, 34) - najlepszy
zawodnik meczu, Rafał Budzyński
W barażu o I ligę Wolanów pokonał Olimp Skaryszew 2 : 0 (15, 22)
Najlepsi zawodnicy I ligi piłki siatkowej w Radomiu:
Bartosz Kriger (WSOSP Dęblin) - 35 pkt.;
Mateusz Weber (WSOSP Dęblin) - 26 pkt.;
Maciej Łabędź - 25 pkt.;
Karol Fryszkowski - 24 pkt.
W obecnej rundzie rewanżowej wojskowi zagrali w składzie:
 na rozegraniu M. Muszyński, M. Woch
 na przyjęciu B. Kriger, K. Stachula, Ł. Bogusz, R. Tałaj
 na środku K. Więsek, K. Rolecki, W. Wereszczyński
 na ataku K. Kupisz
 oraz na libero K. Mucha i P. Surmacz

