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Nie pamiętam kiedy ostatnio oglądałem 3 mecze siatkówki jednego dnia. Mecz Brazylii z Kubą
kończył nasz pobyt w katowickim Spodku. Było to tego dnia najlepsze spotkanie, które obejrzało
najwięcej widzów. Na meczu był prawie komplet. Oczywiście najwięcej było Polaków. Sporo
(jak na odległość od Polski) było Brazylijczyków. Byli też pojedynczy Kubańczycy.

Trochę zaskoczyło mnie to, że mimo, że bilety na to spotkanie sprzedawano w zestawie z
meczem Niemcy – Korea, to na tym spotkaniu było znacznie więcej osób niż na poprzednim.
Być może głównym powodem tego było to, że mecz Niemców był równolegle z meczem Polska
– Argentyna. Ale z drugiej strony mecz Brazylii był w czasie meczu Polska – Gibraltar.
I seta wygrali Kubańczycy. Oni też napędzili sporo strachu Brazylijczykom w II partii. Tym
razem jednak Brazylijczycy byli górą. Oba sety kończyły się na przewagi. To były najlepsze sety
jakie pooglądaliśmy w Katowicach. Niestety, ale potem młody zespół kubański nie potrafił już
nawiązać walki i przegrał 1:3.
Ten mecz był rewanżem za finał poprzednich MŚ, czyli mogę mieć satysfakcję, że pooglądałem
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mecz jeszcze wciąż wówczas najlepszych drużyn świata. Oczywiście mocno naciągane jest to
stwierdzenie, choć całkowicie prawdziwe.
Przed meczem odniosłem wrażenie jakby Brazylijczycy zlekceważyli przeciwnika. W moim
odczuciu dość późno pojawili się na rozgrzewce.
Indywidualnie najlepsze wrażenie zrobił na mnie brazylijski środkowy, Lucas.
Z zainteresowaniem obserwowałem grę Lipe Fontelesa, którego w sezonie 2012/2013
uważałem za najlepszego gracza Zaksy. Grał bardzo nierówno. Obok znakomitych zagrań miał
też fatalne. Sprawiał wrażenie najbardziej zmotywowanego zawodnika. Wspierały go dopingiem
jakieś osoby na trybunach. Przypuszczam, że byli to ludzie z kędzierzyńskiej Strefy 13.
Przypuszczenie to jest mocno naciągane, bo oparte na męskiej intuicji, a ta, jak widać w
zakładach bukmacherskich jest bardzo kiepska.
W sumie za 50 zł pooglądałem 3 mecze siatkarskich MŚ.
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