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Zespół młodzików MKS Ósemka AZS PWSZ Skierniewice znalazł się w gronie 32 najlepszych ekip w Polsce. (fot. Ósemka)

Po udanym sezonie zasadniczym ekipa młodzików MKS Ósemka AZS PWSZ Skierniewice w
miniony weekend w Poznaniu walczyła o przepustkę do półfinału mistrzostw Polski w
kategorii U14. Drużyna Cezarego Włuczyńskiego i Mateusza Wierciocha, będąc najmłodszą
ekipą turnieju, w trzech spotkaniach trzykrotnie poczuła gorycz porażki.
W pierwszym swoim meczu (26.04) młody zespół ze Skierniewic przegrał z mocną ekipą gospodarzy,
która zdecydowanie dominowała fizycznie. Zespół Basket Team Suchy Las (Poznań) przewagę
zbudował w pierwszej połowie i później kontrolował wynik spotkania wygrywając 111:59. Warto
wspomnieć, że w kadrze skierniewickiej ekipy znalazło się aż 7 koszykarzy z młodszego rocznika
(młodzik młodszy). Najwięcej punktów dla pokonanych zdobyli: Dorian El-Ward 18, Mikołaj
Miśkiewicz 12 i Jan Łuczak 10.
W sobotę (27.04) skierniewiczanie po walce przegrali z UKS Regis Wieliczka 65:68. – Chłopcy
pokazali charakter, nie przestraszyli się wyższych, zdecydowanie silniejszych fizycznie rywali –
opowiada Adrian El-Ward, prezes MKS Ósemka. – Zespół przegrywał już 12. punktami, pogoń

kosztowała bardzo dużo i na skuteczną walkę w końcówce, zabrakło już niestety sił – dodaje.
Najwięcej punktów dla MKS Ósemka AZS PWSZ Skierniewice zdobyli: Dorian El-Ward 23, Mikołaj
Miśkiewicz 22 oraz Jan Łuczak i Kuba Sadowniczyk po 10.
W niedzielę (28.04) skierniewiczanie ulegli zespołowi Hutnika Warszawa 50:95. – W tym meczu po
chłopcach widać było trudy sobotniego spotkania. Ekipa ze stolicy bezlitośnie wykorzystywała
fizyczną przewagę, dodatkowo trafiając imponujące 11 "trójek" – zaznacza Adrian El-Ward.
Najwięcej punktów dla pokonanych zdobyli Dorian El-Ward 14 i Jan Łuczak 11.
Ostatecznie w mistrzostwach Polski U14 młody zespół MKS Ósemka AZS PWSZ Skierniewice został
sklasyfikowany na miejscach 25-32. – Biorąc pod uwagę fakt, że tylko 5 chłopaków jest ze starszego
rocznika, to można z optymizmem patrzeć w przyszłość – mówi Adrian El-Ward.
Do najlepszej piątki Turnieju Ćwierćfinałowego Mistrzostw Polski został wybrany Dorian El-Ward,
który w każdym meczu był najlepszym strzelcem zespołu. – Doświadczenia zebrane podczas pobytu
w Poznaniu na pewno będą procentować w przyszłości. Chłopcy zobaczyli jak wyglądają jedne z
najlepszych drużyn w naszym kraju i ile jeszcze pracy przed nimi żeby nawiązać skuteczną
rywalizację – podkreśla prezes MKS Ósemka.
Do półfinału awansowała ekipa ŁKS AZS UŁ SG Łódź, która w turnieju rozgrywanym w Łodzi
dwukrotnie wygrała. Przy jednej porażce zapewniła sobie awans do 1/2.
W miniony weekend równolegle grano w 8 miastach. Z grona 32 drużyn, 16 zagra w półfinałach.
Później 8 wystąpi w wielkim finale, który wyłoni mistrzów Polski w kategorii młodzik.
Komplet wyników turnieju w Poznaniu
MUKS Hutnik Warszawa – UKS Regis Wieliczka 65:57
Basket Team Suchy Las – MKS Ósemka AZS Skierniewice 111:59
MKS Ósemka AZS Sk-ce – UKS Regis Wieliczka 65:68
Basket Team Suchy Las – MUKS Hutnik Warszawa 89:75
UKS Regis Wieliczka – Basket Team Suchy Las 67:69
MUKS Hutnik Warszawa – MKS Ósemka AZS Skierniewice 95:50
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