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XXXV edycja ligi koszykówki w Łodzi – zapowiedź ćwierćfinałów
Superligi CNBA
W tym tygodniu odbędą się mecze I rundy fazy playoff. Oto zapowiedź ćwierćfinałów
najwyższej klasy rozgrywkowej.
Z Kimś (1) – M-Styl (4)
Z Kimś przypomina w grze Golden State Warriors z obecnego sezonu – dużo biegają, dziurawią
kosze rywali, na ich meczach nigdy nie jest cicho, a co najważniejsze – wygrywają. Pewnie zajęli
pierwsze miejsce w grupie, pokonując po drodze m.in mistrzów 33 i 34 edycji. Odpowiedni ton
drużynie nadaje trójka muszkieterów: Pabisiak, Staniaszek, Zaucha. Zdobywają łącznie ponad 31
punktów z 53 całego zespołu.
Młode wilki już w zeszłej edycji pokazały bardzo dobrą formę – co prawda przegrały w
ćwierćfinale, jednakże pokazały, że stanowią duże zagrożenie dla odwiecznych faworytów. Do
tych ostatnich należy M-Styl, który w tym sezonie wzmocnił skład o zawodników z najwyższej
półki. Czwarte miejsce w grupie może być złudne, ponieważ zespół podopiecznych Mariusza
Gaja oraz Krzysztofa Sztandora nie miał okazji wystąpić jeszcze w najmocniejszych składzie –
jeśli zdrowie pozwoli i wszyscy zjawią się na ćwierćfinale to możemy być świadkami jednego z
najciekawszych spotkań w tej fazie rozgrywkowej. Czy doświadczenie Keniga, Szczepaniaka,
Sadowskiego okaże się kluczem do zwycięstwa? Czy szybkość i młodość oraz team spirit Z
Kimś będzie receptą na awans do półfinałów?
Elbudplast (2) – Multibond (3)
Mistrzowie 32 edycji (Elbudplast) oraz 34 edycji (Multibond) tym razem trafili na siebie już w I
rundzie playoff. Dla aktualnych mistrzów ta edycja jest niezwykle ciężka, ale nie można się temu
dziwić: zawsze ciężej jest obronić tytuł, aniżeli go zdobyć jak to mówią w sportowym
środowisku. Elbudplast doznał tylko jednej porażki z Rekinami, natomiast ich przeciwnicy już
trzech. W tej fazie rozgrywek nieważne są wygrane w sezonie zasadniczym ponieważ liczy się
tylko jeden mecz – zwycięzca awansuje do najlepszej czwórki ligi. Piotr Kacprzak notuje w tej
edycji średnio 15 punktów, 8,5 zbiórki oraz 2,5 przechwytu na mecz będąc zdecydowanym
liderem zespołu. Po drugiej stronie parkietu nie ma zdecydowanego lidera, co świadczy o
wyrównanej grze zespołowej. Warto zwrócić uwagę, że żaden z graczy Multibondu nie gra
dłużej aniżeli 26 minut w meczu. Czy taka taktyka sprawdzi się w ćwierćfinale i gracze będą
bardziej wypoczęci od przeciwników?
Sharks (1) – kb-adwokaci.pl (4)
Zdecydowanym faworytem wydają się być popularne Rekiny. Duże wzmocnienia zarówno na
obwodzie jak i na skrzydłach, równa forma oraz głód sukcesu. Od wielu lat zespół trenera Artura
Siejki dąży do sięgnięcia po srebrne sygnety, które zdobyli ostatni raz w 2011 roku.
Niekwestionowanym liderem punktowym jest Robert Defeciński, który notuje fantastyczną
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skuteczność rzutów z gry (ponad 71% za dwa i prawie 48% zza łuku) i rzuca 16,5 punktu w
każdym spotkaniu. Pod koszem dominują Piotr Wyrzykowski oraz Krystian Małoń, nie
pozwalając rywalom na zdobywanie łatwych punktów z pomalowanego.
Kb-adwokaci.pl rzutem na taśmę awansowali do playoff, co już jest dużym sukcesem. Wszystko
dzięki bardzo dobrej postawie Przemysława Drożdza, który notuje statystyki na poziomie
double-double (9,8 pkt oraz 11,2 zbiórek). Do tego wszystkiego dokłada prawie 3,5 asysty na
mecz. Z kolei Mario Mijac (najlepszy strzelec Adwokatów) trafia 43% rzutów zza łuku oraz aż
75% za dwa będąc postrachem wszystkich drużyn w lidze. Kluczowym elementem w tym
pojedynku okaże się powstrzymanie Roberta Defecińskiego, a po drugiej stronie ograniczenie
swobody Przemysława Drożdża. Na korzyść Sharksów przemawia przewaga wysokich
zawodników.
City Studio BS I (2) – City Studio BS II (3)
Bratobójczy pojedynek. Pierwszy skład niemalże do samego końca nie był pewny gry w ósemce,
z kolei drugi garnitur Miastowych niespodziewanie wszedł do playoff kosztem Euro Seven.
Obydwie drużyny grają i trenują ze sobą na co dzień i znają się od podszewki. Kiedyś w jednym
składzie zdobywali kolejne tytułu – jednakże ze względu na zbyt wielu zawodników postanowili
się podzielić na dwa zespoły. Ciekawie prezentują się liderzy zespołów. W City Studio BS I
motorem napędowym jest Robert Kowalski – jeden z najszczuplejszych i najsłabszych fizycznie
zawodników w lidze. Warunki fizyczne nie przeszkadzają mu jednak w zdobywaniu
rewelacyjnych 16,5 pkt, 4,6 zb, 2,33 as oraz 2,5 przechwytu w każdym spotkaniu. W dodatku jest
to jeden z lepszych obrońców na obwodzie w lidze. Jego grę stara się zatrzymać rozgrywający
City Studio BS II – Marcin Michalski, który jest… trenerem pierwszego składu. W szeregach
Dwójki nie do zatrzymania pod koszem jest Tomasz Pietruszewski. Popularny Jastrząb w
dotychczas rozegranych spotkaniach notuje prawie 14 punktów, ponad 13 zbiórek, 1,5 bloku oraz
prawie 1,5 asysty. Jego bezpośredni pojedynek z Łukaszem Silem będzie ozdobą tego spotkania.
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.
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