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O tym, ze Polacy są gościnnym narodem chyba nikogo nie trzeba przekonywać. Poraz kolejny
potwierdził to V Wiosenny Międzynarodowy Turniej w Piłce Siatkowej, zorganizowany przez
Miejskie Koło Turystyki Rowerowej "RELAKS" oraz II Liceum Ogólnokształcące z Lubartowa, na
którego obiektach rozgrywano zawody. Na turniej przyjechały drużyny z zaprzyjaźnionego z
Lubartowem miasta Raseiniai na Litwie oraz z miasta Rapla z Estonii. Turniej rozgrywano w
grupie juniorów i seniorów. Wśród juniorów zdecydowanie najlepsi byli Litwini z Raseiniai. W
pierwszym meczu pokonali drużynę z Estonii 2:1, natomiast w drugim reprezentację II LO z
Lubartowa 2:0. Wtedy było już jasne , że to oni staną na najwyższym podium. Pozostawała
jeszcze kwestia drugiego miejsca. W ostatnim meczu naprzeciwko siebie stanęły drużyny, które
wcześniej musiały uznać wyższość Raseiniai. Pierwszego seta wygrali uczniowie II LO 25:16.
W drugim po bardzo zaciętej końcówce przegrali 25:27. O zwycięstwie miał rozstrzygnąć trzeci
set. Jednak i tym razem lepsi okazali się Estończycy wygrywając 12:15. Do rywalizacji seniorów
przystąpiło pięć drużyn. Oprócz reprezentacji miast Litwy i Estonii startowały drużyny z
Lubartowa: Policja, MKTR"Relaks", oraz "Belfer". Tutaj również górę wzięła polska gościnność.
W turnieju grupowym zwyciężyli Litwini i Estończycy. O drugie miejsce w grupie walczyła Policja
z "Belfrem". Był to przepiękny pojedynek bardzo zacięty i wyrównany. Pierwszego seta wygrał
Belfer. Jednak potem na turniej przybył Komendant Lubartowskiej Policji i to chyba bardziej
zmotywowało Policjantów. Wznieśli się na wyżyny i wygrali ten mecz- powiedział Tadeusz
Matwiejczyk współorganizator turnieju. W finale seniorów Rapla pokonała Raseiniai 2:0,
natomiast w meczu o trzecie miejsce Policja w takim samym stosunku wygrała z MKTR
"Relaks". N a piątym miejscu w turnieju uplasował się lubartowski "Belfer".
Najwszechstronniejszym zawodnikiem turnieju został Mindaugas Mikalauskas z Litwy. Poza
emocjami sportowymi, organizatorzy turnieju zapewnili gościom również inne atrakcje.Młodzież
z zaprzyjaźnionych miast zwiedziła lubelską starówkę, seniorzy - kościół św.Anny oraz Muzeum
Parafialne i Panoramę, natomiast w niedzielę wszyscy zwiedzali Muzeum Zamoyskich w
Kozłówce.
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