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XXXV edycja ligi koszykówki w Łodzi – aktualny mistrz odpada w
ćwierćfinale!
Rozgrywki łódzkiej ligi koszykówki weszły w decydującą fazę. Wiemy już, kto awansował do
półfinałów we wszystkich ligach. Porażka aktualnych mistrzów Superligi, kilka dogrywek oraz
walka do ostatnich sekund spotkań – tak w skrócie można podsumować miniony tydzień
rozgrywkowy.
Superliga
Od początku sezonu Multibond walczy nie tylko z przeciwnikami, ale także z własnymi
słabościami. W ćwierćfinale spotkali się z Elbudplastem, z którym każdy mecz dostarcza wielu
emocji. Tym razem to Ci ostatni okazali się lepsi, prezentując skuteczniejszą grę i stalowe
nerwy. O końcowym wyniku zadecydowała trzecia kwarta, wygrana przez graczy Macieja
Marcjanka 16:9. To właśnie wspomniany kapitan zespołu był najlepszym strzelcem meczu – do
21 punktów dołożył 7 zbiórek i 4 przechwyty. Dzielnie wspierał go Piotr Kacprzak, który
uzbierał na swoim koncie o jeden punkt mniej. Wśród przeciwników niekwestionowanym
liderem był Artur Kornacki, zdobywca 17 punktów. Ciekawostką jest skuteczność graczy
Multibondu z gry – trafili oni tylko 14 z 40 rzutów za dwa, natomiast bardzo skutecznie kończyli
swoje akcje zza łuku. W tym elemencie trafili aż 7 z 12 rzutów.
W innych ćwierćfinałach Sharksi pokonali Adwokatów 46:38, Z Kimś okazało się lepsze od MStylu 46:36 zaś City Studio BS I rozgromiło drugi skład 64:30.
Najlepszym zawodnikiem Superligi w 8 kolejce rozgrywek był Łukasz Sil. Jego 17 punktów, 16
zbiórek oraz 3 bloki były decydujące w awansie Miastowych do półfinału.
I liga
Po raz kolejny wiele krzyków było słychać podczas meczu Rozjuszonych Leniwców. Na ich
drodze do powrotu do Superligi stanęła Polska Organizacja Sportowa. Przez cały mecz
widzieliśmy wymianę ciosów i grę punkt za punkt. Decydującym momentem była czwarta
kwarta, w której doszło do zaostrzenia gry, w wyniku czego sędziowie w jednej sytuacji
odgwizdali faul niesportowy, techniczny, a na końcu przewinienie dyskwalifikujące. Dopiero
dogrywka zadecydowała o tym, że to Rozjuszone Leniwce prowadzone przez Piotra
Kozakiewicza (16 punktów) i Mateusza Suwarta (11 punktów) awansowały do półfinału. W
ekipie POS słowa uznania należą się Mateuszowi Zagoździe, zdobywcy 14 oczek. Nie oznacza
to, że zespół Łukasza Janczara pomimo porażki odpuszcza dalszą część sezonu – jeśli POS
wygra dwa kolejne spotkania to zajmie piąte miejsce i zagra w barażach z 12 drużyną Superligi.
W innym ciekawym spotkaniu zakończonym również jednym punktem BKS Lalalilo pokonał
Magic Travel 40:39. Zespół pochodzący z Bratoszewic przyjechał tylko w pięciu zawodników, a
mimo to wytrzymali trudy tego spotkania i odnieśli zwycięstwo. Jak zawsze swoich kolegów
dzielnie motywował Marcin Rydlewski. Jego 20 punktów, 5 zbiórek i 5 przechwytów było
kluczem do zwycięstwa. W ekipie Podróżników Piotr Galoch zanotował 9 oczek.
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Piotr Lewandowski (Los Parkiet Cykliners) po raz kolejny potwierdził wyśmienitą formę – w
wygranym ćwierćfinale z Zimną Zalewajką (45:40) zapisał na swoim koncie rewelacyjną linijkę
statystyczną – 17 punktów, 18 zbiórek, 3 asysty i 2 bloki.
II liga
Mimo że Piaski awansowały do ćwierćfinałów dopiero z czwartego miejsca w grupie, okazały się
lepsze od liderów drugiej grupy. Wygrana z Chechło Drinking Team 45:30 otwiera drzwi do
awansu i powrotu na parkiety I ligi. Duet Majecki – Szumilas zapisał na swoim koncie łącznie 24
punkty. Łukasz Dolewka (Chechło Drinking Team) trafił jeden rzut za dwa punkty, a i tak był
najlepszym strzelcem swojego zespołu (11 punktów).
Choć Looney Squad nie gra w playoffs, to radzi sobie coraz śmielej w lidze. Drugoroczniacy
odnieśli już piątą wygraną w bieżącej edycji, pokonując Będzie Dobrze 35:23. Czy w przyszłych
rozgrywkach dalej notowoć będą tak duży postęp i powalczą o podium?
Najlepszym zawodnikiem tej kolejki II ligi został Mateusz Tylkowski. Choć zagrał tylko 26
minut, to w tym czasie trafił 9 z 14 rzutów z gry i zapisał na swoim koncie 19 punktów, 8
zbiórek, 3 przechwyty i 1 blok.
Więcej informacji na www.cnba.pl. Mecze odbywają się we wtorki, środy i czwartki w
godzinach 18:30 – 22:00 w hali KS Społem Łódź przy ul. Północnej 36.
Organizator: stowarzyszenie CNBA
Partnerzy i sponsorzy: Urząd Miasta Łodzi, Basketzone.pl, All Star Klubokawiarnia, ZetKreska, Radio Eska, City Studio Body & Fitness, Fundacja MG13, KS Społem Łódź,
Łódzki Związek Koszykówki
Partner techniczny: Spalding
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