Ósemka wicemistrzem województwa w lidze młodzików
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Ekipa żaków Ósemki zajęła 2. miejsce w sezonie 2019/2020, identycznie jak młodzicy. (fot. Adam Michalski i MKS Ósemka)

Prawie wszystkie ekipy koszykarskie ze Skierniewic, które wznowiły w czerwcu sezon
2019/2020 na parkietach ligi wojewódzkich, w miniony weekend, zakończyły zmagania.
Ekipa chłopców U14 MKS Ósemka została wicemistrzem łódzkiego.
W miniony weekend (20-21.06), po kilku miesiącach przerwy ligowa koszykówka powróciła do
Skierniewic. W niedzielę, w ostatnim meczu sezonu 2019/2020 o palmę pierwszeństwa i tytuł
najlepszej ekipy województwa drużyna MKS Ósemka walczyła z ŁKS Szkołą Gortata Łódź. Goście
przyjechali do Skierniewic z 30. punktową zaliczką w pierwszego spotkania między obiema ekipami.
Jeszcze przed wybuchem pandemii (7.03) ŁKS ograł Ósemkę u siebie 72:42. Biorąc pod uwagę, że
obie drużyny były zdecydowanie najlepsze na przestrzeni całego sezonu, dwumecz między nimi
decydował o tytule. Ósemka, prowadzona przez Adriana El-Warda by odebrać puchar za tytuł
mistrzowski musiała niedzielne spotkanie wygrać z przewagą 31 punktów. Ostatecznie goście
pokonali gospodarzy po dogrywce.
− Niestety w szeregach Ósemki nie mógł wystąpić najlepszy strzelec ligi, zdobywający średnio 40

punktów w meczu, Dorian El-Ward, który dochodzi do siebie po przebytej operacji wyrostka.
Dodatkowo zabrakło trzeciego strzelca i najlepszego zbierającego zespołu, Karola Aleksandrowicza.
Reszta chłopaków stanęła jednak na wysokości zadania i pokazała się z bardzo dobrej i ambitnej
strony − opowiada trener ekipy młodzików Adrian El-Ward.
Wcześniej (21.06) Ósemka wywalczyła brązowe medale ligi młodzików młodszych (U13), pokonując
91:41 Bzurę Łowicz. Warto wspomnieć, że rozgrywek nie wznowiła ekipa z Kutna, która liczyła się w
gronie pretendentów do walki o medale. Brązowy medal ligi młodzików zdobyła ekipa AZS Wyższej
Uczelni im. Stefana Batorego. Podopieczni Mateusza Wierciocha w spotkaniu o brąz ograli drugą
ekipę ŁKS 97:72. Jako ostatni sezon zakończą młodzicy młodsi AZS, którzy w meczu o złoto ligi U13
(25.06) zagrają z ŁKS.
W lidze U14 dziewcząt zespół Adriana El-Warda i Marcina Uliczki zajął 3. miejsce. W grupie
mistrzowskiej (1-6) Ósemka wygrała jedno z pięciu spotkań. To wystarczyło, by, po wycofaniu z
rozgrywek Szkoły Gortata awansować na podium. Najlepszym strzelcem województwa została
zawodniczka ze Skierniewic Patrycja Tomaszkiewicz, która podobnie jak Dorian El-Ward u chłopców
sięgnęła po tytuł króla snajperów czwarty sezon z rzędu.
W sobotę rozegrane zostały spotkania decydujące o losach sezonu w ligach dzieci U12 i U11. W obu
cyklach Ósemka zakończyła rywalizację na 2. pozycji.
W rywalizacji najmłodszych, czwarte spotkanie w sezonie 2019/2020, okazało się być finałem. Do
meczu o złoty medal i tytuł mistrzowski w lidze U11 przystąpiły ŁKS Szkoła Gortata i MKS Ósemka.
Pierwsi rozegrali w sezonie 2019/2020 2 spotkania, drudzy na parkiet wyszli po raz pierwszy w
rozgrywkach, a w składzie znaleźli się zarówno chłopcy jak i dziewczęta. Mecz wygrała Szkoła
Gortata. 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.
− Takiego weekendu jeszcze w koszykarskiej historii Skierniewic nie było. Koszykarze i koszykarki
MKS Ósemka Skierniewice w dwa dni wywalczyli aż 5 medali w wojewódzkiej rywalizacji ligowej. To
było wspaniałe zwieńczenie bardzo udanego sezonu Ósemki − ocenia Adrian El-Ward, prezes MKS
Ósemka.
Więcej o koszykówce w najnowszym (25.06) wydaniu "Głosu Skierniewic i Okolicy".
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