Co nas jeszcze czeka w CS Superlidze?
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Przerwa wakacyjna w CS Superlidze powoli dobiega końca, po której walka o Drużynowe
Mistrzostwo Polski wkroczy w decydującą fazę. Runda play-off to zawsze nowy rozdział, w
którym może wydarzyć się wszystko. Tak też powinno być w najwyższej klasie
speedrowerowych rozgrywek.
W niedzielę, 22 sierpnia 2021 roku, odbędą się pierwsze spotkania, których stawką jest awans do
półfinału CS Superligi. Bezpośredni awans do tego etapu rozgrywek wywalczyli reprezentanci MS
Śląska Świętochłowice oraz Aseko Orła Gniezno. Obie ekipy zajęły dwa pierwsze miejsca po sezonie
zasadniczym. O prawo walki ze świętochłowiczanami lub gnieźnianami pojadą TSŻ Schoenberger
Toruń (3. miejsce po sezonie zasadniczym w dywizji “A”) z ULKS-em Mustang Żołędowo
(triumfatorem dywizji “B”) oraz Hydro-Bud Szarża Wrocław (4. miejsce w dywizji “A”) z Lwami Avia
Częstochowa (5. miejsce w dywizji “A”). Regulamin mówi, iż pierwszy bój ma miejsce na torze
drużyny niżej sklasyfikowanej, jednak za sprawą porozumienia między torunianami i żołędowianami
obie ekipy spotkają się najpierw w Grodzie Kopernika. Rewanże w barażu o półfinały rozegrane będą
5 września.
Półfinały odbędą się w dniach 19 września i 3 października. MS Śląsk będzie miał prawo wyboru
rywala oraz miejsca, gdzie zostanie rozegrany pierwszy mecz. Siłą rzeczy Aseko Orzeł zdecyduje
tylko o lokalizacji pojedynku. Kluczowe dla losów sezonu są mecze finałowe, pierwsze spotkania
odbędą się 10 października, rewanże natomiast 17 października. Patrząc na przebieg rundy

zasadniczej, można odnieść wrażenie, iż po raz drugi z rzędu możemy być świadkami dwumeczu z
udziałem świętochłowiczan i gnieźnian. Jednak losy wielu spotkań w CS Superlidze ważyły się do
końca, a tak samo powinno być także w fazie play-off.
Harmonogram fazy play-off w CS Superlidze:
Niedziela, 22 sierpnia 2021 roku - Baraże o półfinał
TSŻ Schoenberger Toruń vs. ULKS Mustang Żołędowo
Lwy Avia Częstochowa vs. Hydro-Bud Szarża Wrocław
Niedziela, 5 września 2021 roku - Baraże o półfinał - rewanże
ULKS Mustang Żołędowo vs. TSŻ Schoenberger Toruń
Hydro-Bud Szarża Wrocław vs. Lwy Avia Częstochowa
Niedziela, 19 września 2021 roku - Półfinały
MS Śląsk Świętochłowice vs. wybrany triumfator jednego z baraży (lokalizację wybiera MS Śląsk)
Aseko Orzeł Gniezno vs. pozostała drużyna (lokalizację wybiera Aseko Orzeł)
Niedziela, 3 października 2021 roku - Półfinały - rewanże
MS Śląsk Świętochłowice vs. wybrany triumfator jednego z baraży (obiekt gościa pierwszego meczu)
Aseko Orzeł Gniezno vs. pozostała drużyna (obiekt gościa pierwszego meczu)
Niedziela, 10 października 2021 roku - Finały
Mecz o 1. miejsce – wygrani w półfinałach (lokalizację wybiera wyżej sklasyfikowana drużyna po
sezonie zasadniczym)
Mecz o 3. miejsce – przegrani w półfinałach (lokalizację wybiera wyżej sklasyfikowana drużyna po
sezonie zasadniczym)
Niedziela, 17 października 2021 roku - Finały - rewanże
Mecz o 1. miejsce – wygrani w półfinałach (obiekt gościa pierwszego meczu)
Mecz o 3. miejsce – przegrani w półfinałach (obiekt gościa pierwszego meczu)
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