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Podsumowanie drugiej kolejki rozgrywek ligi koszykówki CNBA
Dwadzieścia cztery mecze w ciągu trzech dni – za nami kolejne
rozstrzygnięcia amatorskiej ligi koszykówki w Łodzi.
Superliga
Aktualni mistrzowie po falstarcie na początku rozgrywek wrócili na właściwe tory
pokonując Sport Ekspert 52:26. Aż czterech zawodników Multibondu zanotowało
dwucyfrowy wskaźnik efektywności (evaluation), a najlepszym zawodnikiem na
boisku był powracający po kontuzji Tadeusz Andrys. Zanotował on 12 punktów,
trafiając ponad 50% rzutów z gry.
W Euro Seven (dawniej Lodz Style) jak i M-Stylu doszło do sporych zmian
kadrowych – wielu zawodników zmieniło kluby przed obecną edycją rozgrywek,
dzięki czemu nastąpiło wyrównanie sił w Superlidze. W bezpośrednim pojedynku
górą okazał się M-Styl, w którym zadebiutował były zawodnik Polskiej Ligi
Koszykówki – Bartłomiej Szczepaniak. Co prawda miał problem ze skutecznością,
jednakże w końcowym rozrachunku zdobył 22 punkty, trafiając siedem rzutów zza
łuku. Dzielnie wspierał go Grzegorz Sadowski (23 punkty, 7 asyst, 4 przechwyty)
oraz Andrzej Kruszyński (13 punktów, 10 zbiórek, 3 przechwyty). Po przeciwnje
stronie parkietu dobre zawody rozegrał Michał Woszczek, który w pół godziny gry
zdobył 12 punktów, do których dołożył 6 zbiórek i 2 przechwyty.
Po dwóch rundach trzy drużyny nie doznały jeszcze porażki w tej kategorii
rozgrywkowej: Elbudplast (wicemistrzowie 34 edycji), Z Kimś (rewelacja
rozgrywek) oraz CDM Folie, którzy w tamtym sezonie walczyli w barażach o
utrzymanie w Superlidze.
I liga
W pierwszej lidze Ceglaże do końca spotkania walczyli jak równy z równym,
jednakże okazali się minimalnie gorsi od Magic Travel. Do jednopunktowego
zwycięstwa drużynę poprowadził Tomasz Sińczak, notując podwójna zdobycz w
postaci 12 punktów i 12 zbiórek. Dzielnie walczył z nim Tomasz Jurewicz,
jednakże jego 14 „oczek” i 10 zbiórek nie starczyło na końcowy sukces.
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Rozjuszone Leniwce w czwartkowym spotkaniu przełamali opór Wiśniowej Góry,
wygrywając 47:40. Kluczem do wygranej była zespołowa gra podopiecznych
Macieja Żaka – żaden z graczy nie zdobył więcej niż 10 punktów, jednakże aż
ośmiu z nich zapisało na swoim koncie zdobycz punktową. W Wiśniowej Górze
dobre spotkanie rozegrał jeden z najwyższych zawodników w lidze. Mateusz
Rosiński do 8 punktów dołożył 11 zbiórek i 1 blok.
Mistrzowie II ligi z poprzedniej edycji – Ball Don’T Lie – nie zaznali jeszcze
smaku zwycięstwa. Szansą na przełamanie będzie najbliższy mecz z niepokonanym
Dipol.tv.
II liga
W dreszczowcu II ligi młoda i ambitna ekipa Looney Squad okazała się lepsza o
dwa punkty od Chechło Drinking Team. W zespole prowadzonym przez Grzegorza
Zwolińskiego wyróżnił się Bartosz Hagen, zdobywca 11 punktów. W ekipie
Chechło 10 punktów, 3 asysty i 2 zbiórki zanotował Łukasz Dolewka.
Zagraniczni studenci z UMed Bullets nie sprostali ŁKSG, które wygrało drugi mecz
z rzędu. Decydująca była pierwsza kwarta, wygrana przez ŁKSG 15:5. Jakub
Wudarczyk był najlepszym graczem spotkania – prócz 11 punktów, zebrał 9 piłek i
4 razy „ukradł” piłkę przeciwnikom.
Najlepszym graczem kolejki został Rober Defeciński z superligowych Sharksów. W
wygranym meczu z Gromar Bad Boys trafił wszystkie swoje rzuty z gry, co złożyło
się łącznie na 23 punkty. Do swojego dorobku dołożył także 5 zbiórek, 4 asysty, a
jego wskaźnik efektywności wyniósł 28.
Kolejna kolejka rusza już 15 marca w hali KS Społem przy ul. Północnej 36 w
Łodzi. Początek meczów o godzinie 18:30.
Więcej szczegółów na www.cnba.pl.
Organizator: stowarzyszenie CNBA
Partnerzy i sponsorzy: Urząd Miasta Łodzi, Basketzone.pl, All Star
Klubokawiarnia, City Studio Body & Fitness, Fundacja MG13, Zet-Kreska,
Radio Eska, Łódzki Związek Koszykówki, KS Społem
Partner techniczny: Spalding
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