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XXXV edycja ligi koszykówki w Łodzi –
Elbudplast mistrzem!
Poznaliśmy zwycięzcę XXXV edycji jednej z największych lig koszykówki w Polsce. Po
emocjonującym spotkaniu Elbudplast pokonał Sharks 65:59. MVP spotkania został wybrany
Piotr Kacprzak, zdobywca 25 punktów.
Pierwszy raz w historii te dwie drużyny spotkały się w Wielkim Finale Superligi. Co prawda
wielokrotnie w przeszłości zarówno popularne Rekiny jak i Elbudplast stawali na wszystkich
szczeblach podium, jednakże dopiero po prawie 20 latach dane im było zmierzyć się w ostatnim
meczu sezonu. Przed rozpoczęciem spotkania trudno było wskazać faworyta – w fazie grupowej
lepsi byli Sharksi 48:42, jednakże jak wiadomo finały rządzą się swoimi prawami i dyspozycja
dnia może mieć decydujące znaczenie. Do tej pory Elbudplast był aktualnym wicemistrzem,
natomiast najlepszym wynikiem Sharksów było trzecie miejsce w 31 edycji. Mecz ten był
niejako pożegnaniem ze starym parkietem w hali KS Społem przy ul. Północnej 36. W przerwie
wakacyjnej zostanie nałożona nowa nawierzchnia, dzięki czemu w kolejnym sezonie uczestnicy
CNBA będą cieszyć się nowymi boiskami.
Od początku pierwszej kwarty obydwa zespoły miały kłopoty z celnością. Dużo zbiórek i walki
pod koszem to element charakterystyczny tego spotkania – Elbudplast starał się przyspieszać grę,
natomiast przeciwnicy szukali swoich szans w ustawianej grze. Od początku obrońcy
Elbudplastu poświęcali dużo uwagi na krycie Roberta Defecińskiego, jednego z najlepszych
rozgrywających w lidze. Przez taką taktykę więcej piłek dochodziło do wysokich graczy – Piotra
Wyrzykowskiego i Krystiana Małonia. Pierwszy z nich grał tak, jakby przeżywał drugą
młodość. Pierwsza kwarta zakończyła się dwupunktowym prowadzeniem ekipy Artura Siejki.
W kolejnej części meczu do roboty wzięli się koledzy z zespołu Macieja Marcjanka. Kłopoty z
powrotem do obrony mieli Sharksi, co skrzętnie wykorzystali skrzydłowi Elbudplastu: Piotr
Kacprzak oraz Piotr Paszyński. Pięć punktów przewagi przed drugą połową Elbudplastu.
W przerwie meczu do rywalizacji o nagrodę komisarza ligi (sztabkę złota) przystąpiły cztery
najlepsze dwójki wyłonione w eliminacjach Konkursu Rzutowego. Tytułu w tej konkurencji
bronili Przemysław Majewski oraz Tomasz Jaszczak (CDM Folie). Plany obrony tytułu
zamierzali im pokrzyżować Marcin Michalski i Robert Kowalski (City Studio Basket Squad),
Krzysztof Harlak i Krzysztof Studniarek (CDM Folie) oraz Tomasz Lipiński i Filip
Maciejewski (Surchem-Brukland). Przemysław Majewski trafił pierwszy rzut z połowy z
wyskoku, a w następnej serii Tomasz Jaszczak trafił kilka rzutów z rzędu za trzy punkty, dzięki
czemu po raz drugi z rzędu okazali się bezkonkurencyjni.
W trzeciej kwarcie wdarło się sporo nerwowości w poczynaniach Rekinów. Artur Siejko
próbował nie tylko pobudzić swoich graczy, ale także wpłynąć poniekąd na decyzje sędziowskie,
w wyniku czego otrzymał przewinienie techniczne. Dwie wieże CNBA (Wyrzykowski, Małoń)
zbierali sporo piłek, jednakże mieli problem ze zdobyciem punktów z pomalowanego. W tym
fragmencie meczu Elbudplast osiągnął najwyższe prowadzenie w postaci 12 punktów. Na
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początku czwartej kwarty seria celnych rzutów zza łuku pozwoliła zbliżyć się Sharksom na
cztery punkty (50:54), jednakże wtedy Michał Bieżyński i Piotr Kacprzak trafili swoje próby z
półdystansu. W końcówce Rekiny miały jeszcze swoje szanse których nie udało im się
wykorzystać. Po emocjonującym meczu, obfitującym w faule niesportowe, techniczne, wiele
zbiórek i dobitek, a także efektownych bloków (jak chociażby „czapa” rozgrywającego Sharksów
na graczu podkoszowym) Elbudplast odzyskał tytuł i został mistrzem XXXV edycji ligi
koszykówki CNBA!
MVP spotkania został wybrany Piotr Kacprzak z drużyny aktualnych mistrzów. Na swoim
koncie zanotował 25 punktów (9/14 celnych rzutów za dwa), 5 zbiórek, 3 przechwyty i jeden
blok. Dzielnie wspierał go Maciej Marcjanek, który mimo niskiej zdobyczy punktowej (7 oczek)
może pochwalić się 11 zbiórkami, 5 asystami, 4 przechwytami i jednym blokiem. Po drugiej
stronie parkietu błyszczał Piotr Wyrzykowski. Jego imponujące double double w postaci 22
punktów, 15 zbiórek to było za mało, aby cieszyć się z ewentualnego końcowego sukcesu.
Robert Defeciński rzucił łącznie 15 punktów, jednakże mocno naciskany w ataku miał problem
ze skutecznością z dystansu (jedna celna trójka na 11 prób).
Elbudplast – Sharks 65:59 (12:14, 21:14, 17:11, 15:20)
Punkty :(Elbudplast) Kacprzak 25, Bieżyński 10, Korpecki 9, Paszyński 9, Marcjanek 7, Solarek
3, Nowicki 2
(Sharks) Wyrzykowski 22, Defeciński 15, Małoń 7, Szczepaniak 7, Wypych 4, Głowacki 2,
Grabowski 2.
Sędziowie: Piotr Cyniak, Damian Wiaderny
W przerwie meczu jak i tuż po jego zakończeniu odbyła się Ceremonia Wręczenia Nagród dla
najlepszych drużyn i zawodników minionej edycji. Nagrody wręczał Michał Pietrakiewicz
(komisarz ligi) w towarzystwie Michała Jarosławskiego (dyrektora KS Społem Łódź).
Nagrodami w postaci m.in. efektownych dyplomów, nagród rzeczowych, statuetek, medali
zostali nagrodzeni:
 najskuteczniejsi gracze (Tomasz Pietruszewski, Piotr Lewandowski, Mateusz
Tylkowski)
 najlepsi obrońcy (Łukasz Sil, Dominik Kaczmarek, Aleksander Maj)
 najlepsi strzelcy (Maciej Morawski, Marcin Rydlewski, Dawid Strzelecki)
 mistrz I (Rozjuszone Leniwce) oraz II ligi (ŁKSG)
Najlepsze trzy drużyny Superligi (Z Kimś, Sharks, Elbudplast) otrzymały dyplomy oraz
statuetki specjalnie zaprojektowane i wykonane na to wydarzenie. Mistrzowie najwyższej klasy
rozgrywkowej weszli też w posiadanie srebrnych sygnetów oraz pamiątkowych medali.
Koszem pełnym małych upominków został obdarowany Rafał Wolski, który od kilku la
uwiecznia najciekawsze momenty ligi CNBA na fotografiach.
Więcej szczegółów na www.cnba.pl.
Organizator: stowarzyszenie CNBA
Partnerzy: Urząd Miasta Łodzi, Basketzone.pl, Fundacja MG13, All Star Klubokawiarnia,
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