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XXXV edycja CNBA – zakończyła się przedostatnia
kolejka rundy zasadniczej

Znamy już kilkunastu ćwierćfinalistów we wszystkich ligach. Zespoły Z Kimś, Sonoco Basket
Team oraz ŁKSG odniosły dotąd same zwycięstwa – czy ktoś w końcu przerwie ich serie ?

Superliga

Trnr.pl oraz Sport Ekspert stworzyli niesamowite widowisko, zakończone dopiero po dogrywce.
„Eksperci” gonili rywali przez całe spotkanie i udało im się doprowadzić do dogrywki szalonym
rzutem  Marcina  Wiśniewskiego  na  trzy  sekundy  przed  końcem  meczu.  Paweł  Wojdera  co
prawda trafił  jeszcze rzut z ośmiu metrów, jednakże zabrakło sekundy, aby sędziowie mogli
zaliczyć celny rzut z gry. W dogrywce większą odpornością psychiczną wykazali się gracze Sport
Ekspertu ostatecznie wygrywając 56:55.
Obrońcy tytułu – Multibond – doznali drugiej porażki w sezonie. Tym razem lepsi okazali się
Adwokaci, których do zwycięstwa doprowadził Michał Bulesowski, zdobywca 15 punktów. Ten
wynik spowodował niezwykle ciekawą sytuację w grupie B – dopiero w ostatniej kolejce okaże
się, któe zespoły zagrają w ćwierćfinałach. Pewne jest jedynie, że zespół Z Kimś zajmie pierwsze
miejsce po rundzie zasadniczej.

I liga

Mimo że Magic Travel był zdecydowanym faworytem w meczu z ŁDZ Heat to okazało się, że
popularni  Podróżnicy  musieli  skoncentrować  swoje  wszystkie  siły.  Ostatecznie  pokonali
przeciwników 52:46.  Dorian  Więzowski  zaliczył  double  double  w postaci  12  punktów i  11
zbiórek. Po przeciwnej stronie parkietu wyróżnił się Dariusz Królicki, zdobywca 13 punktów.
Z 16 drużyn występujących w I lidze aż 13 ma jeszcze szansę na walkę w playoffs. Zapowiadają
się niezwykłe emocje w ostatniej kolejce rundy zasadniczej.

II liga

W meczu  o  pierwsze  miejsce  w II lidze  ŁKSG pokonał  Dzikie  Świnie  58:54.  W pierwszej
kwarcie spotkania obydwa zespoły zdobyły łącznie aż 44 punkty! Mimo, że „Dziki” trafiły 7 z 17
rzutów zza łuku, nie wystarczyło to do ostatecznej wygranej. W ŁKSG Paweł Wardziak prócz 8
punktów aż ośmiokrotnie otwierał partnerom drogę do kosza.
Cotton Pickers zachowali zimną krew w końcówce i dzięki temu okazali się lepsi od FŚŚŚT.
Najlepszym strzelcem spotkania okazał się gracz „Bawełniarzy” Paweł Kosiewicz, zdobywca 17
punktów. 
W grupie  B aż  pięć  drużyn  legitymuje  się  bilansem 3-3  i  każda  z  nich  z  pewnością  zrobi
wszystko, aby w ostatniej kolejce cieszyć się z awansu do fazy playoffs.

__________________________________________________________________
ul. Północna 36, 91-425  Łódź

http://www.cnba.pl    cnba@cnba.pl
tel. 502 202 254



Stowarzyszenie CNBA
Centralnego Nurtu Basketu Amatorskiego

Najlepszym graczem szóstej  kolejki spotkań został  Artur Kwiatkowski (Diversio,  II liga). W
wygranym spotkaniu  przeciwko DYNAMITOM CZP2 do 25 punktów dodał  14  zbiórek  i  2
przechwyty. W całym spotkaniu drużyna Diversio zanotowała aż 25 asyst!

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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