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Zespół młodzików (U14) Ósemki w niedzielę (21.06) zagra o złoty medal cyklu. (fot. Adam Michalski)

Mecze młodzików młodszych i młodziczek skierniewickich klubów AZS i MKS Ósemka
wznowiły sezon 2019/2020 na parkietach ligi wojewódzkich. Już w najbliższy weekend
odbędzie się seriach kolejnych spotkań. W rolę gospodarzy wcieli się MKS Ósemka.
Przerwa w rozgrywkach spowodowana pandemią nie wpłynęła na formę młodzików młodszych (U13)
AZS. Ekipa Przemysława Sasa pokonała Piotrcovię Piotrków Trybunalski 85:34.
− Widać, że zawodnikom brakuje ogrania i nie czują gry, ale koniec czerwca to był zawsze czas
roztrenowania a w tym roku mamy szczyt sezonu − komentuje trener drużyny. − Ważne jest, że
wygraliśmy i teraz zagramy o mistrzostwo województwa z ekipą ŁKS − dodaje.
W najbliższy weekend (20-21.06) hala przy ulicy Tetmajera zatętni życiem. W sobotę i niedzielę
rozegrane zostaną spotkania decydujące o losach sezonu w ligach U14, U12 i U11. Od godzin
porannych w finale rozgrywek U12 zagrają 3 najlepsze zespoły ligi po turniejach, które odbyły się
przed zawieszeniem sezonu: MKS Ósemka, Towarzystwo Koszykówki Basket Stryków i ŁKS Mini

Liga Szkoła Gortata. Uczestnicy zagrają systemem każdy z każdym, a pierwsze spotkanie
zaplanowano na godzinę 10.00. Na godzinę 14.30 zaplanowano dekorację. Później (godz.15.00)
odbędzie się budzący kontrowersje finał cyklu U11. Do meczu o złoty medal i tytuł mistrzowski w
lidze skrzatów przystąpią ŁKS Szkoła Gortata i MKS Ósemka. Co ciekawe pierwsi rozegrali w
sezonie 2019/2020 2 spotkania, drudzy ani razu nie wyszli na parkiet. W tej kategorii do rozgrywek
zgłosiło się 5 zespołów, 3 kluby, po konsultacjach z rodzicami zawodników zdecydowały o tym, że nie
przystąpią do wznowionych rozgrywek. Zainteresowani pytają o sens finału w lidze, która tak na
dobre jeszcze się nie rozpoczęła.
− Tu chodzi o 11. letnie dzieci, które uczą się ducha rywalizacji i gry fair play. Czy decyzja o
rozegraniu finału z udziałem tylko 2 drużyn ma sens i jest sprawiedliwa dla pozostałych. które także
chciały walczyć o medale − pytają zainteresowani, którzy chcą zachować anonimowość.
− Regulamin Współzawodnictwa Sportowego PZKosz narzuca na nas obowiązek zakończenia sezonu
wraz z ostatnim dniem czerwca. Nie możemy przełożyć finału, zagrają te zespoły, które wyraziły
chęć i gotowość − twierdzi Piotr Ciesielski, z wydziału rozgrywek ŁZKosz.
W niedzielę (21.06) młodzicy młodsi (U13) Ósemki zagrają o brąz z Bzurą Łowicz (12.30), a o 12.30
rozpocznie się spotkanie o tytuł mistrzów łódzkiego w kategorii U14 pomiędzy Ósemką i ŁKS Szkołą
Gortata.
Więcej o koszykówce w najnowszym (18.06) wydaniu „Głosu Skierniewic i Okolicy”.
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