Maciej Olenderek: Wynik mówi sam za siebie
niedziela, 08 listopada 2015 10:43

Kędzierzyńska ZAKSA pewnie pokonała na własnym terenie 3:0 AZS Politechnikę
Warszawską. - Jeśli spojrzymy na ich kadrę, każdy kibic siatkówki wymieni wszystkich graczy z
czternastoosobowego składu – powiedział w rozmowie z naszym portalem, Maciej Olenderek,
libero warszawskiego zespołu, przyznając, że ZAKSA zagrała bardzo dobre zawody.

Jak pan ocenia występ swojego zespołu na tle dość silnej dzisiaj ZAKSY?

Maciej Olenderek: - Wynik mówi sam za siebie. ZAKSA była, jak pokazują sety, trzy razy
lepsza. Tak najkrócej mogę podsumować ten mecz.

Czy uważa pan, że zagraliście poniżej swoich możliwości, czy po prostu przeciwnik był z
bardzo wysokiej półki?
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- ZAKSA zagrała bardzo dobre zawody, a my? Też w sumie nie graliśmy źle. Nie wiem jak to z
boku wyglądało, nie widziałem statystyk, ale wydaje mi się, że zwłaszcza w zagrywce zabrakło
nam trochę do ZAKSY. I pewnie ten element zaważył o naszej porażce.

W secie trzecim byliście blisko przedłużenia tego meczu.

- Było faktycznie blisko - set skończył się na przewagi. Siatkarzom ZAKSY pomogło trochę
szczęście, no i ich doświadczenie. Pokazali, że zasługują na wygraną 3:0 i że są wybitnymi
siatkarzami. Jeśli spojrzymy na ich kadrę, każdy kibic siatkówki wymieni wszystkich graczy z
czternastoosobowego składu.

O jakie miejsce w tym sezonie gra AZS Politechnika Warszawska?

- Na pewno nie chcielibyśmy być niżej niż w tamtym sezonie. Politechnika jest już znana z tego,
że walczymy w każdym meczu.

Jaki cel sportowy stawia pan sobie w tym sezonie?

- Grać jak najlepiej i dawać z siebie wszystko.

Czy inna formuła rozgrywek w tej edycji PlusLigi, czyli do minimum skrócone play-offy,
to dla takich zespołów jak wasz, korzyść czy strata? Czy ułatwi to wam osiągnięcie
lepszego wyniku?

- Nie mam pojęcia, czy to będzie miało jakiś wpływ - pierwszy raz gramy takim systemem
rozgrywek. Osobiście nic do tego systemu nie mam. Z jednej strony - bardzo fajnie, że został
wprowadzony, ale z drugiej - przez skrócenie rozgrywek będę miał mniej okazji do gry. Na
pewno jest to dobry krok, biorąc pod uwagę dobro reprezentantów.
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Zmęczenie rywali meczami w ramach europejskich pucharów, to niewątpliwie szansa na
dodatkowe punkty dla takich zespołów jak wasz.

- Tak, taka szansa jest co roku i zawsze można coś więcej "uciułać". Nie ma się co jednak
oszukiwać - zespoły z czołowej "szóstki" mają bardzo mocną całą "czternastkę" i kto by nie
wyszedł na boisko, reprezentuje klasę światową.

Patrząc na dzisiejszą grę ZAKSY, jak daleko pana zdaniem zajdzie ten zespół w
tegorocznych rozgrywkach?

- Życzę im jak najlepiej i kibicuję im. Myślę, że będą wysoko. Dzisiaj było z nimi naprawdę
bardzo ciężko.

Rozmowę tę opublikowałem na przegladligowy.com

www.facebook.com/mojewielkiemecze

@MojeWielkieMecz
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