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Informacja prasowa nr 8  Łódź, 15.04.2016 

 

XXXV edycja CNBA – 48 drużyn zakończyło fazę grupową 
 

Znamy już wszystkie rozstrzygnięcia rundy zasadniczej. Ostatnie spotkania zadecydowały o 

tym, które zespoły wystąpią w fazie playoff, a które z nich walczyć będą o utrzymanie w danej 

klasie rozgrywkowej. 

 

Superliga 

 

Najistotniejszym (i zarazem najciekawszym) spotkaniem okazał się pojedynek pomiędzy 

Multibondem a City Studio Basket Squadem. Wynik tego meczu decydował nie tylko o 

kolejności tych zespołów, ale także o tym, które z pozostałych awansują do najlepszej ósemki 

Superligi. Walka cios za cios, dużo przepychanek pod koszem, a także kontrataki z obydwu stron 

– to mogło się podobać prawdziwym kibicom koszykówki. Jeszcze na minutę przed końcem 

czteropunktowe prowadzenie uzyskali „Miastowi”. Dwie nieskuteczne akcje aktualnych 

mistrzów i celne rzuty wolne rywali przesądziły o końcowym sukcesie City Studio Basket 

Squadu 47:41. Takie rozstrzygnięcie sprawiło, że z pozostałych zespołów popularni Adwokaci 

awansowali do najlepszej ósemki ligi, zaś Sport Ekspert będzie walczył w fazie playout. 

Ta edycja upływa na razie pod dyktando zespołu z Kimś. Młodzi, wybiegani, głodni zwycięstw i 

jak dotąd niepokonani. Teraz czeka ich prawdziwy sprawdzian – w ćwierćfinale rozgrywek 

spotkają się z najbardziej utytułowaną i doświadczoną ekipą M-Stylu. Ci ostatni są zawsze 

niezwykle mocni a trzeba podkreślić, że w obecnej edycji w żadnym meczu nie wystąpili jeszcze 

w pełnym składzie. Gracze z ekstraklasową przeszłością (Kenig, Szczepaniak) oraz jeden z 

najlepszych strzelców w lidze (Sadowski) – to będzie niezwykle ciężki sprawdzian dla 

podopiecznych Adama Turanta. 

 

I liga 

 

Rozjuszone Leniwce jak zawsze dostarczyły swoim kibicom wielu wrażeń. Tym razem – w 

przeciwieństwie do spotkania z Los Parkiet Cykliners – zachowali zimną krew i skutecznie 

zakończyli ostatnie akcje meczu. Do zwycięstwa ekipę trenera Macieja Żaka poprowadził 

osiemnastoletni Norbert Łuczak, zdobywca 15 punktów. 

W innym spotkaniu I ligi niezwyciężone do tej pory Sonoco Basket Team uległo Zimnej 

Zalewajce 35:39. Dzięki temu  rzutem na taśmę zawodnicy z Pabianic weszli do playoffs i w I 

rundzie zmierzą się ze wspomnianymi Cyklinersami. Z kolei dla Sonoco mecz ten nie miał 

większego znaczenia z racji wcześniej zagwarantowanego pierwszego miejsca w tabeli grupy B. 

W bezpośrednim meczu o czwarte miejsce w grupie A Dipol.tv pokonał Ceglaży 38:29. Double 

double Lesława Brzuski w postaci 12 zbiórek i 12 punktów oraz 10 punktów Cezarego 

Reklewskiego były kluczem do zwycięstwa. Po drugiej stronie wyróżnił się najlepszy zawodnik 

XXXIII edycji – Tomasz Jurewicz – który zanotował 10 punktów i 5 zbiórek. 

 

II liga 

 

UMed Bullets pokonał rywali jednym punktem, dzięki czemu zanotował trzecią wygraną w 

sezonie. Niestety okazało się to za mało, aby walczyć o awans do I ligi. W meczu przeciwko  
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Dzikim Świniom Vishu Panchal zdobył 15 punktów, zaś Edmund Luu prócz 5 oczek zebrał z 

tablic 9 piłek. 

ŁKSG jest jedynym niepokonanym zespołem w II lidze – w ostatniej kolejce bez większych 

problemów pokonał DYNAMITY CZP2 62:31. W tej ostatniej drużynie występuje najmłodszy 

uczestnik rozgrywek, który dzielnie walczy z seniorami. Jakub Wudarczyk po raz kolejny zagrał 

bardzo dobre spotkanie, tym razem notując na swoim koncie 16 punktów, 12 zbiórek oraz 4 

przechwyty. 

W meczu sąsiadów z tabeli Diversio okazało się lepsze od Piasków 46:40. Łukasz Kubiak ze 

zwycięskiej drużyny zanotował wskaźnik eval (przydatności na boisku) na poziomie 22 oczek. 

Wśród przeciwników słowa pochwały należą się Piotrowi Kasińskiemu, zdobywcy 10 punktów. 

 

Najskuteczniejszym zawodnikiem siódmej kolejki rozgrywek został Maciej Morawski z 

superligowego Danaku. W wygranym meczu z Trnr.pl (50:49) zapisał na swoim koncie 17 

punktów, 18 zbiórek, 3 asysty i 3 przechwyty, a jego wskaźnik evaluation wyniósł 28. 

 

Terminarz fazy pucharowej i aktualności dostępne na stronie www.cnba.pl.  
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