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XXXV edycja ligi koszykówki w Łodzi – zapowiedź
Wielkiego Finału Superligi

W sobotę 21 maja o godzinie 19:00 w hali KS Społem Łódź przy ul. Północnej 36 rozpocznie
się  Wielki  Finał  XXXV  edycji  ligi  koszykówki  CNBA.  Podczas  meczu  jak  i  po  jego
zakończeniu odbędzie  się Ceremonia Wręczenia Nagród, podsumowująca zmagania ponad
500 uczestników, którzy wzięli udział w prawie trzymiesięcznych rozgrywkach koszykówki w
Łodzi.

Zapowiedź meczu finałowego

W finale Superligi zmierzą się tym razem drużyny Sharks oraz Elbudplast  – nigdy wcześniej
wymienione zespoły nie spotkały się w Wielkim Finale, choć kilkakrotnie rywalizowały ze sobą
w półfinałach lub meczach o trzecie miejsce. 

Obydwa zespoły legitymują się w tej edycji bilansem 8 wygranych i jednej porażki. Elbudplast
uległ jedynie... Sharksom, zaś popularne Rekiny musiały uznać wyższość ekipy Euro Seven w
pierwszym meczu sezonu. Od tego czasu zanotowali serię ośmiu wygranych z rzędu.

W ekipie obecnych wicemistrzów CNBA najlepszym zawodnikiem jest Piotr Kacprzak, który w
przeszłości w barwach M-Stylu zdobywał tytuł kilkakrotnie. W bieżących rozgrywkach notuje na
swoim  koncie  średnio  14,8  punktu,  9,5  zbiórki  2,37  asysty  oraz  2  przechwytu  w  każdym
spotkaniu.  Wśród  ekipy  Artura  Siejki  zdecydowanym  liderem  jest  były  rozgrywający
trzecioligowego PKK 99 Pabianice - Robert Defeciński. Jego linijka statystyczna jest również
imponująca - 15,8 punktu, 2,75 zbiórki, 2,37 asysty a przy tym ponad 60% celnych rzutów za
dwa oraz prawie 44% celnych zza łuku. 

Elbudplast rzuca w tej edycji więcej punktów i traci ich mniej niż sobotni rywale (kolejno 54,4
do 53,7 oraz 36,5 do 42,8). Silną bronią Rekinów jest gra w pomalowanym, zarówno jeśli chodzi
o siłę fizyczną pod koszem jak i  penetracje z  obwodu w wykonaniu Roberta Defecińskiego.
„Wysokie wieże CNBA” czyli Piotr Wyrzykowski oraz Krystian Małoń ( na wzór historycznego
duetu NBA: Tima Duncana i Davida Robinsona) notują łącznie 16,5 punktu oraz 16,8 zbiórki w
każdym  meczu.  Mocnymi  atutami  drużyny Macieja  Marcjanka  są  kontrataki  i  niesamowita
wytrzymałość oraz duże zgranie zespołu, którego trzon stanowią zawodnicy grający ze sobą od
kilku długich lat. W razie niedyspozycji lidera punktowego w osobie Piotra Kacprzaka, ciężar
meczu  na  swoje  barki  może  wziąć  wspomniany Marcjanek,  Łukasz  Korpecki  czy też  Piotr
Paszyński. 

W całej edycji Sharksi więcej rotowali zawodnikami z ławki rezerwowej, dzięki czemu aż 11 z
nich  pojawiło  się  na  parkiecie  w  hali  KS  Społem.  Przeciwny grali  ósemką  graczy,  często
pojawiając się na meczach w 6 – 7 zawodników. Nie przeszkodziło im to jednak w wygrywaniu
kolejnych meczów, choć pod koniec edycji Maciej Marcjanek grał mimo kontuzji.
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W meczu fazy grupowej mecz dostarczył sporo emocji,  nie inaczej powinno być w sobotniej
rywalizacji. Sharksi po raz ostatni cieszyli się z mistrzostwa w 25 edycji czyli pięć lat temu i
czują duży głód końcowego sukcesu. Elbudplast był najlepszą drużyną w 32 edycji, a w styczniu
tego roku zajęli drugie miejsce, ulegając jedynie w ostatnim spotkaniu sezonu Multibondowi.

W hali KS Społem przed rozpoczęciem meczu będzie można zapoznać się z najważniejszymi
statystykami sezonu – są one nieodpłatnie dostępne przed wejściem na boisko. 
Szczegółowy program, lista nagrodzonych osób oraz wszelkie inne informacje dostępne są na
stronie www.cnba.pl.

Organizator: stowarzyszenie CNBA
Partnerzy i sponsorzy: Urząd Miasta Łodzi, Basketzone.pl, All Star Klubokawiarnia, Zet-
Kreska,  Radio  Eska,  City  Studio  Body  & Fitness,  Fundacja  MG13,  KS Społem Łódź,
Łódzki Związek Koszykówki
Partner techniczny: Spalding
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