Mistrzostwa rozegrano systemem "każdy z każdym" do dwóch wygranych setów.
Wyniki kolejnych spotkań:
1. AMW - WSO WL 2 : 1
2. WSO SP - WAT 0 : 2. To spotkanie zagraliśmy w składzie: Chodara-Łazur; TałajMucha; Rolecki-Juchnowicz; Kmak-l. Set nr I przegraliśmy gładko, w drugim
zagraliśmy znacznie odważniej. Efektem tego było prowadzenie w pewnym
momencie już 16 : 11. Niestety w końcowym etapie spotkania nasza gra się zacięła i
końcowy wynik oddaliśmy na korzyść gospodarzy.
3. WSO WL - WAT 0 : 2
4. WSO SP - AMW 2 : 1. W spotkaniu tym, mimo pierwszej porażki, postanowiliśmy
wystąpić w podobnym ustawieniu, jak w meczu z WAT-em, czyli: Chodara-Łazur;
Tałaj-Mucha; Rolecki-Juchnowicz; Kmak-l. Mecz generalnie słaby w wykonaniu
obydwu zespołów. Najpierw I-ą partię wygrali marynarze, kolejną lotnicy, a w secie nr
III do końca trwała wyrównana walka. Ostatecznie lepsi okazali się nasi siatkarze. W
meczu tym, jak i poprzednim, trener desygnował do gry zmienników naszego
zespołu. Na placu pojawiali się więc Woźniak, Praczyk i Ochal.
5. WSO SP - WSO WL 2 : 0. Ostatnie spotkanie turnieju zagraliśmy w innym niż
dotychczas ustawieniu: Chodara-Ochal; Tałaj-Woźniak; Rolecki-Juchnowicz; Kmak-l.
I to chyba okazało się strzałem w dziesiątkę. Zagraliśmy nasz najlepszy mecz w
turnieju, od początku do końca prowadząc spotkanie, mając je pod całkowitą
kontrolą. Dla nas stawką pojedynku ze "zmechem" było zajęcie II miejsca w imprezie,
pod warunkiem końcowego sukcesu. Zespołowi nie zabrakło więc mobilizacji i w
naprawdę ładnym stylu ograliśmy "lądówkę".
6. WAT - AMW 2 : 0
MVP turnieju siatkarskiego został reprezentant gospodarzy: st. szer. pchor. Wojciech
Dawid.
Końcowa klasyfikacja Mistrzostw WSzW:
1. WAT Warszawa
2. WSO SP Dęblin
3. AMW Gdynia
4. WSO WL Wrocław
Mistrzostwa dla nas zakończyły się dużym i niespodziewanym sukcesem. Przed
turniejem w ciemno bralibyśmy drugie miejsce, które z kolei rok temu okazało się dla
tamtego zespołu osobowego porażką. Jest to budujące, że mimo dużego
przemeblowania składu, drużyna siatkarska z Dęblina nadal liczy się w rywalizacji
sportowej w wojsku. Oby tak dalej.

