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Elbudplast i Z Kimś w rewelacyjnej formie

Aktualni wicemistrzowie Superligi nie zwalniają tempa i wygrywają kolejne
spotkanie.  Młody  zespół  „Z Kimś”  potwierdza  swoje  aspiracje  do  strefy
medalowej zaś CDM Folie pokonują wielokrotnych mistrzów ligi.

W pierwszej lidze trzecią wygraną z rzędu zanotowali Dipol.tv, Magic Travel oraz
Sonoco Basket Team. W drugiej lidze Cotton Pickers prowadzą w tabeli grupy B. 

Superliga

Elbudplast dzięki rewelacyjnej formie Piotra Kacprzaka (26 punktów, 7 zbiórek, 4
przechwyty) dość łatwo poradził sobie z ekipą „lekarzy”.
W meczu Gromar Bad Boys – M-Styl po pierwszej połowie ci pierwsi mieli tylko
6  punktów  straty.  W kolejnej  odsłonie  Bartłomiej  Szczepaniak,  Filip  Kenig  i
spółka włączyli piąty bieg, wygrywając ostatnie 20 minut spotkania 48:18, a cały
mecz 85:49. M-Styl zanotował aż 28 asyst, trafiając przy tym połowę z 22 rzutów
zza łuku. Po drugiej stronie parkietu wyróżnił się Artur Suchocki z 16 punktami.
W czwartkowej serii gier największą niespodziankę sprawili CDM Folie. Grający
dopiero  drugą  edycję  w Superlidze  pokonali  jedną  z  najbardziej  dominujących
drużyn ostatnich lat – City Studio Basket Squad 46:43. Przez całe spotkanie CDM
Folie utrzymywało przewagę kilku punktów, choć w czwartej kwarcie przeciwnicy
złapali  odpowiedni  rytm i  wyszli  na  prowadzenie  trzema  punktami.  Krzysztof
Harlak rzucił 22 punkty, do których dołożył 9 zbiórek i 3 bloki. W City Studio
Robert Kowalski  rozegrał  pełne 40 minut spotkania, a w tym czasie zdobył 25
punktów.

I liga

Sonoco Basket  Team jest  objawieniem tej  części  sezonu,  a  w ostatniej  kolejce
spotkań pewnie pokonał POS 36:21. Dla zwycięzców najlepszym strzelcem okazał
się Michał Lis, który zapisał 13 oczek na swoim koncie. 
Zespół  Ceglaży  w  pierwszej  kwarcie  co  prawda  nie  zdobył  punktów,  ale  dał
przeciwnikom rzucić tylko 3 kosze, dzięki czemu pomimo słabego startu walczyli
do  końca  z  Wiśniową  Górą.  W ostatecznym rozrachunku  lepsi  okazali  się  ci
ostatni,  pokonując  przeciwników 29:26.  Duet  Jacek  Krawczyk (14  punktów,  6

__________________________________________________________________
ul. Północna 36, 91-425  Łódź

http://www.cnba.pl    cnba@cnba.pl
tel. 0502 202 254



Stowarzyszenie CNBA
Centralnego Nurtu Basketu Amatorskiego

zbiórek) i Mateusz Rosiński (8 punktów, 11 zbiórek, 3 przechwyty) byli ojcami
sukcesu swojej drużyny.
Pełka Team jeszcze kilka dwa miesiące temu rywalizowali w Superlidze jednak od
momentu  opuszczenia  szeregów  najwyższej  klasy  rozgrywkowej  nie  mogą  się
odnaleźć. Doznali trzeciej porażki z rzędu, tym razem z Surchem-Brukland. Dla
zwycięzców 15 punktów były dziełem Tomasza Lipińskiego. Warto wspomnieć o
nie lada wyczynie Filipa Maciejewskiego, który „ukradł” przeciwnikom aż 8 piłek.

II liga

FŚŚŚT wygrali czwartą kwartę 15:14, ale to było za mało aby odnieść zwycięstwo
z Chechło Drinking Team. Kamil  Lichy był najlepszym strzelcem i  podającym
swojej drużyny a jego 15 punktów oraz 4 asysty pozwoliło na pierwszą wygraną w
tej edycji. Na nic zdała się skuteczna gra Pawła Dołkowskiego (FŚŚŚT), któremu
zabrakło  jednej  zbiórki  do  double  double.  Ostatecznie  zakończył  mecz  z  20
punktami i 9 zbiórkami.
W drugiej lidze najskuteczniejszym zawodnikiem kolejki był tym razem Mateusz
Tylkowski  z  zespołu  Dzikie  Świnie.  W  wygranym  spotkaniu  przeciwko
jumpcamp.pl  (71:32)  trafił  ponad  70% rzutów  z  gry  a  jego  ostateczna  linijka
statystyczna to 21 punktów, 10 zbiórek, 4 przechwyty i 2 asysty.

Czwarta  kolejka  rozgrywek  rusza  już  22  marca  w  hali  KS  Społem  przy  ul.
Północnej 36 w Łodzi. Początek meczów od godziny 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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