Mecz nr 1 w rywalizacji ligowej rozegraliśmy z drużyną SET Górzno. Po fajnym
spotkaniu odnieśliśmy zwycięstwo 3 : 2 w setach: 24, -25, 17, -24, 7. W naszych
szeregach zagrali:
 na przyjęciu i ataku studenci cywilni naszej szkoły, tj. Łukasz Przybysz, Mateusz
Adamiec i Mateusz Bakiera,
 na środkach i pozycji libero podchorążowie, tj. Szymek Sankowski, Kamil Rolecki i
Mateusz Ochal,
 na rozegraniu wspomógł nas Piotrek Jaśkowski.
W spotkaniu nr 2 zmierzyliśmy się z drużyną Z.S.Z. nr 2 "BUDOWLANKA" Ryki. Po
jednostronnym spotkaniu bardzo szybko wygraliśmy 3 : 0 w setach do 15, 17 i 10. W
zespole naszym zagrali dodatkowo:
 na pozycji atakującego - podchorąży Kuba Szczepaniak,
 na środku dwaj wojskowi z 41. BLSz Dęblin i Składu Stężyca: Krzysiek Popis i
Rafał Dzido.
W meczu nr 3 pokonaliśmy reprezentację L.O. Ryki, również w stosunku 3 : 0 w
setach do 23, 23 i 15. W meczu pokazali się znani nam już siatkarze, których
wzmocnili:
 na rozegraniu drugi rozgrywający Mateusz Stasiak,
 na przyjęciu nasz podchorąży Krzysiek Mucha.
Mecz nr 4 okazał się dęblińskimi derbami pomiędzy naszą drużyną a siatkarzami z
ZSZ nr 1 MECHANIK Dęblin. Tylko set nr 1 przegrany przez nas w stosunku 28:30
dostarczył kibicom emocji, gdyż kolejne trzy odsłony szybko i pewnie wygraliśmy do
22, 20, i 18. Ostateczne zwycięstwo 3 : 1.
W meczu nr 5, na ryckich parkietach znów spotkały się dęblińskie zespoły. Tym
razem zagraliśmy z LIBERO Dęblin, ponownie wygrywając dęblińskie derby. Tym
razem już bez straty seta w stosunku 3 : 0 w setach do: 15, 19 i 14.
Mecz nr 6 rozegraliśmy 18 stycznia na obiektach LO. Przeciwnikiem była drużyna
EUROCOLD SIENKIEWICZ Ryki. Po bardzo ciekawym i emocjonującym spotkaniu,
dopiero piąta partia pozwoliła wyłonić zwycięzcę tego meczu. Pierwszą partię do 25
zwyciężył EUROCOLD, następną do 22 nasi siatkarze, kolejną znów zwyciężyli
gracze z Ryk do 21, natomiast czwartą odsłonę w podobnym bilansie co trzecią nasz
zespół. Ostatnią "rozgrywkę" zwyciężyliśmy z dużym trudem do 14. Ostatecznie 3 :
2 dla zespołu LOTNISKO Dęblin.
Ostatnie spotkanie rundy zasadniczej zagraliśmy z liderem rozgrywek, tj. zespołem
KANGUR Okrzeja. W meczu tym stawką było pierwsze miejsce przed rundą "playoff". Dla nas jedynym pozytywnym rozstrzygnięciem było zwycięstwo 3:1 lub 3:0,
natomiast każdy inny wynik gwarantował nam jedynie drugie miejsce. Niestety
pierwsza i druga odsłona, mimo dużych starań naszych siatkarzy, zakończyła się
zwycięstwem przeciwnika. W tym momencie stało się jasne, że w meczu tym
walczymy już tylko honorowo, aby być jedynym zespołem, który pokonał siatkarzy z
Okrzei. I tak też się stało. Dzięki ogromnej determinacji i chęci wyszarpaliśmy trzy
kolejne odsłony, pokonując KANGUR Okrzeja 3 : 2.

Tabela rozgrywek:
1. KANGUR Okrzeja - 19 - 20 : 4
2. LOTNISKO Dęblin - 18 - 21 : 7
3. SET Górzno - 16 - 17 : 8
4. EUROCOLD Sienkiewicz - 11 - 15 : 14
5. BUDOWLANKA ZSZ 2 Ryki - 7 - 10 : 14
6. LO Ryki - 6 - 8 : 13
7. LIBERO ZSZ 2 Dęblin - 3 6 : 17
8. MECHANIK ZSZ 1 Dęblin - 1 - 5 : 21
W fazie "play-off", wzorem ubiegłego sezonu, los ponownie zderzył nas z zespołem
SET Górzno. Wprawdzie w rundzie zasadniczej nasi siatkarze okazali się minimalnie
lepsi, to jednak do tego spotkania podeszliśmy "mega skoncentrowani". W głowach
mieliśmy bowiem pamięć o wydarzeniach z ubiegłego roku, kiedy to zwyciężając w
meczu rundy zasadniczej, przegraliśmy spotkanie półfinałowe. Obecne starcie stało
na bardzo wysokim poziomie, przy dużym zaangażowaniu całego zespołu. I-ą partię
przegraliśmy minimalnie, trzy kolejne, z niemałym trudem, przechyliliśmy na własną
korzyść. O końcowym sukcesie 3 : 1 zadecydowała zespołowa gra i mała ilość
popełnionych błędów.
Mecz finałowy rozegraliśmy 5 marca. W zespole LOTNISKO Dęblin pojawili się
wszyscy zawodnicy, na których można było liczyć w przeciągu kolejnych meczy
obecnych rozgrywek. Tak skompletowana drużyna z wielkim animuszem przystąpiła
do tego spotkania, pewnie wygrywając pierwszą odsłonę. Niestety po tym
zwycięstwie nasza gra lekko się zacięła, nie podjęliśmy ryzyka na zagrywce, a i na
bloku mieliśmy duże problemy z powstrzymywaniem akcji graczy z Okrzei. W
następstwie tego trzy kolejne odsłony rozegrane zostały na korzyść przeciwnika.
Ostatecznie KANGUR Okrzeja pokonał nas 1 : 3. Na otarcie łez pozostała nam
jedynie świadomość, że w tych rozgrywkach notujemy systematyczny progres. Rok
temu było bowiem 3 miejsce, obecnie 2, więc może za rok nieco wyższe.
Zobaczymy.
Po spotkaniu kapitanowie zespołów odebrali pamiątkowe puchary, a decyzją
trenerów czterech pierwszych zespołów wybraliśmy dwóch najlepszych zawodników
tych rozgrywek. Wybór padł na rozgrywających finałowego spotkania: Piotra
JAŚKOWSKIEGO (LOTNISKO Dęblin) i Dominik OCHNIK (KANGUR Okrzeja).
Nasze gratulacje.
Końcowa tabela rozgrywek:
1. KANGUR Okrzeja
2. LOTNISKO Dęblin
3. SET Górzno
4. EUROCOLD Sienkiewicz
5. BUDOWLANKA ZSZ 2 Ryki

6. LO Ryki
7. LIBERO ZSZ 2 Dęblin
8. MECHANIK ZSZ 1 Dęblin

