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XXXV edycja CNBA – zapowiedź wszystkich meczów
ostatniej kolejki rundy zasadniczej
Przed nami ostatnia kolejka rundy zasadniczej 35 edycji CNBA. Kto awansuje do playoff, a kto
będzie walczył o utrzymanie? Oto nasze krótkie zapowiedzi wszystkich meczów. W nawiasach
umieściliśmy bilans zespołów, w typie natomiast wskazaliśmy faworyta lub jego brak.
Superliga
Gromar Bad Boys (2-4) – MOSiR Łódź (0-6)
MOSiR Łódź pragnie poczuć smak pierwszej wygranej, a z drugiej strony Gromar Bad Boys
chcą sobie zapewnić jak najwyższe miejsce przed fazą playout.
Typ: Gromar Bad Boys (większa siła fizyczna).
Z Kimś (6:0) – kb-adwokaci.pl (4-2)
Pierwsi mają zagwarantowane pierwsze miejsce więc mogą sobie pozwolić na odpoczynek
niektórych graczy. Adwokaci po wygranej z aktualnymi mistrzami są na fali.
Typ: Z Kimś (równy, szybki skład potrafiący dziurawić obręcze seriami).
Danak (0:6) – Trnr.pl (0-6)
Choć nadal bez zwycięstwa, obydwa zespoły potrafią sprawiać niespodzianki i przysporzyć
kłopotu mocniejszym ekipom. Gdyby nie kontuzje Zielonych i brak szczęścia Trenerów
widzielibyśmy ich na innych pozycjach w grupie.
Typ: brak faworyta (decydującym czynnikiem będzie skład przybyły na mecz).
M-Styl (4-2) – Elbudplast (5-1)
Finaliści XXXII edycji CNBA tym razem w walce o rozstawienie przed ćwierćfinałami. Plus
pojedynek byłych kolegów z drużyny, liderów swoich teamów (Sadowski, Kacprzak).
Typ: brak faworyta (czy trójki M-Stylu będą skuteczniejsze aniżeli zabójcze bieganie i kontry
Elbudplastu?).
Sport Ekspert (3-3) – CDM Folie (3-3)
Folie miały być czarną latarnią grupy, a po wyśmienitym początku szukają przełamania w
gorszej serii. Eksperci wygrali po dogrywce z Trenerami. Zwycięzca gra w najlepszej ósemce,
przegrany walczy o byt w Superlidze.
Typ: brak faworyta (dużo zależy od dyspozycji dnia duetów obydwu drużyn: GrabowskiWiśniewski oraz Harlak-Majewski).
Multibond (4-2) – City Studio Basket Squad (4-2)
Aktualni mistrzowie vs wielokrotni zwycięzcy ligi. Sytuacja drużyn jest niemal identyczna: brak
płynności i harmonii w grze oraz każdy mecz wymagający wiele wysiłku. Wszystko przez
przeciwników, koncentrujących się na tych zespołach.
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Typ: brak faworyta (czy zespołowość Multibondu starczy na odparcie ataków Roberta
Kowalskiego?
Euro Seven (3-3) – Sporto (1-5)
Siódemki pretendują od kilku edycji do grona najlepszej piątki zespołów, lecz co roku ktoś lub
coś stoi w tym na przeszkodzie. Tym razem takim elementem okazały się porażki z sąsiednimi
zespołami – gdy dojdzie do małej tabeli niestety nie załapią się do playoffs. A Sporto? Cieszą się
grą i to jest ich największy cel w każdym meczu.
Typ: Euro Seven (zależy im na zwycięstwie w każdym meczu i żadnego z nich nie odpuszczą).
City Studio Basket Squad II (4-2) – Sharks (5-1)
Drugi zespół Miastowych dzielnie walczy w tych rozgrywkach – dowodzeni przez Tomasza
Pietruszewskiego są postrachem w pomalowanym. Rekiny z kolei mają fenomenalny sezon i
ekipa Artura Siejki poważnie pretenduje do gry o najwyższą stawkę.
Typ: Sharks (kto powstrzyma Roberta Defecińskiego, notującego ponad 16 punktów w meczu?).
I liga
ŁDZ Heat (0-6) – Ball Dont Lie (1-5)
Mistrzowie II ligi mają nieudany sezon i choć stracili możliwość gry o awans, to teraz cały swój
wysiłek skoncentrują na tym, aby pozostać w pierwszej lidze na kolejny sezon. ŁDZ Heat
pragnie natomiast zaznać pierwszej wygranej.
Typ: Ball Dont Lie (jeśli skoncentrują się na grze to powinni być mocnym faworytem).
POS (5-1) – BKS Lalalilo (4-2)
Ci pierwsi zajmą w najgorszym wypadku trzecie miejsce w grupie, natomiast BKS chcą zająć
drugą lokatę aby mieć przewagę w ćwierćfinałach. Problemem tych drugich jest liczebność
składu – zazwyczaj grają cały mecz jedną piątką i nie wiadomo, ile im jeszcze pozostało „oleju
w baku”. A POS? Jak to POS – robi swoje. Typ:
Polska Organizacja Sportowa (Maciej Rudziński przeżywa drugą młodość i jego pojedynek z
Marcinem Rydlewskim będzie ozdobą spotkania).
Ceglaże (3-3) – Dipol.tv (3-3)
Będzie to prawdopodobnie najciekawszy mecz tej kolejki w I lidze. Dipol.tv osłabiony brakiem
kontuzjowanego Kamila Mielcarka może mieć problemy z rozrzucaniem piłki po obwodzie.
Ceglaże z kolei będą szukać swojej przewagi w grze na bronionej i atakowanej desce. Jurewicz i
Carnota notują łącznie ponad 20 zbiórek w każdym spotkaniu.
Typ: Dipol.tv (przewagą może okazać się doświadczenie Dipol'u w wielu spotkaniach I ligi).
Wiśniowa Góra (3-3) – Los Parkiet Cykliners (5-1)
Cyklinersi złapali odpowiedni rytm i prowadzeni przez Piotra Lewandowskiego biją się o awans
do Superligi. Droga daleka, w mogą w niej przeszkodzić gracze Wiśniowej, dla których jest to
najważniejszy mecz w sezonie.
Typ: Los Parkiet Cykliners (jeśli Piotr Lewandowski zagra na swoim standardowym poziomie,
będzie nie do zatrzymania).
Sonoco Basket Team (6-0) – Zimna Zalewajka (3-3)
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Sonoco gra jak z nut i do tej pory nikomu nie udało się ich powstrzymać w serii zwycięstw.
Wygrywają średnio 15 punktami i wydaje się, że Zimna Zalewajka nie powinna postawić
twardych warunków. Trzeba pamiętać jednakże, że gracze z Pabianic są nieobliczalnym
zespołem i lubią mecze, w których nie są stawiani w roli faworytów.
Typ: Sonoco Basket Team (jeśli podstawowi zawodnicy nie wyjadą akurat na konferencję).
Surchem-Brukland (2-4) – Hall Of Fame (0-6)
W tej edycji Traktorom brakuje szczęścia w końcówkach spotkań – gdyby było po ich stronie
mogliby się w tej części sezonu legitymować bilansem przynajmniej 4 wygranych. Hall Of Fame
z kolei postawili twarde warunki liderom grupy, ulegając jedynie 5 punktami.
Typ: Surchem-Brukland (mają za dużo do stracenia w przypadku przegranej).
Pełka Team (2-4) – Quriers (2-4)
Po spadku z Superligi zespół Krzysztofa Pełki nie może się odnaleźć o czym świadczą jedynie
dwie wygrane. Quriersi po dobrym zeszłym sezonie również szukają cały czas lepszej formy. Kto
przełamie w końcu sportową niemoc?
Typ: Pełka Team (po nieznacznych wzmocnieniach minimalną przewagę wydają się mieć Pełki).
Rozjuszone Leniwce (4-2) – Magic Travel (5-1)
Każdy mecz Leniwców obfituje w wiele emocji i … hałasu. Cała drużyna żyje każdym
zagraniem. Magic Travel grają w różnym składzie a tylko Tomasz Sińczak zagrał we wszystkich
spotkaniach obecnej edycji. Leniwce, Podróżnicy czy Cyklinersi zajmą pierwsze miejsce w
grupie? W czwartek wieczorem wszystko już będzie jasne.
Typ: Magic Travel (spokój i opanowanie w ważnych meczach mogą okazać się decydujące).
II liga
Chechło Drinking Team (4-2) – Cotton Pickers (5-1)
Zarówno zawodnicy Chechła jak i Bawełniarzy pragną powrócić do I ligi CNBA. W razie
wygranej tych pierwszych to oni będą liderami przed ćwierćfinałami. W drugim przypadku mogą
spaść nawet na czwarte miejsce. Grając z nożem na gardle interesuje ich tylko zwycięstwo.
Typ: Cotton Pickers (grają niemalże bez presji, co może skutkować większą skutecznością
rzutów)
Dzikie Świnie (5-1) – Umed Bullets (2-4)
Studenci zza granicy poczynają sobie coraz śmielej w rozgrywkach. Dopingowani przez licznych
kibiców dają z siebie wszystko w każdym spotkaniu. Dzikie Świnie powinni sobie spokojnie
poradzić z rywalami pieczętując miejsce w dwójce najlepszych zespołów grupy A.
Typ: Dzikie Świnie (kto powstrzyma duet Tylkowski – Kwiatkowki?)
Piaski (4-2) – Diversio (4-2)
Pojedynek równorzędnych drużyn, a o końcowym wyniku może zadecydować dyspozycja dnia.
Diversio jest drugą najlepiej punktującą drużyną w II lidze; Piaski natomiast są w trójce najlepiej
broniących ekip. W odwiecznym pojedynku najlepszą obroną będzie atak?
Typ: Piaski (w tak ważnym meczu obrona powinna zadecydować o ostatecznym
rozstrzygnięciu).
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Looney Squad (3-3) – Wczorajsi (3-3)
Jedna z najmłodszych drużyn w lidze, dyrygowana przez Grzegorza Zwolińskiego ma
niepowtarzalną szansę na grę o awans. Los spotkał te dwie drużyny w momencie, w której aż
pięć zespołów ma bilans 3 zwycięstw. Nie mogą jednak patrzeć na wyniki pozostałych ekip a
skupić się na swoim pojedynku.
Typ: Wczorajsi (większe doświadczenie i starszy skład).
FŚŚŚT (3-3) – Potęga i Sława (0-6)
Potęga i Sława są debiutantami w lidze i cały czas uczą się jej przepisów i „atmosfery”. FŚŚŚT
są bogatsi o doświadczenia minionej edycji i to może okazać się kluczem do zwycięstwa. Z
drugiej strony dłuższa ławka rezerwowych stanowi przewagę graczy w żółtych strojach.
Typ: FŚŚŚT (doświadczenie i obycie w lidze)
DYNAMITY CZP2 (2-4) – ŁKSG (6:0)
ŁKSG ma bardzo dobry sezon i jest zdecydowanym liderem w grupie. Nawet w przypadku
porażki nie spadnie na niższą pozycję przed ćwierćfinałami. Dla Dynamitów jest to mecz o
rozstawienie przed grą w drugiej ósemce.
Typ: ŁKSG (zdecydowany lider powinien odnieść siódme zwycięstwo z rzędu).
Rocket Fjuel (3-3) – The Pindolls (3-3)
Najciekawsze spotkanie tej kolejki ze względu na układ w tabeli oraz wagę meczu. Przegrani nie
wejdą do playoffs i porzucą nadzieje związane z potencjalnym awansem do wyższej klasy
rozgrywkowej. Obydwa zespoły wygrywają swoje spotkania średnio trzema punktami, a więc
tutaj zapowiada się sporo emocji. Kolejny smaczek: rywalizacja Macieja Małachowskiego (14,6
pkt, 5,4 zb) z Damianem Tkaczykiem (12,1 pkt, 11,1 zb).
Typ: brak faworyta (wszystko się może zdarzyć).
Jumpcamp.pl (1-5) – Będzie Dobrze (0-6)
W tym sezonie wymienione drużyny są zdecydowanie bez formy i chyba powoli myślą już o
nadchodzących wakacjach. Będzie Dobrze pragnie pierwszego zwycięstwa. Przeciwnicy z kolei
grają poniżej oczekiwań i z pewnością będą chcieli udowodnić, że stać ich na więcej.
Typ: jumpcamp.pl.
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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