Młodsi kadeci AZS walczą o premierowe zwycięstwo,
pierwszy zespół odebrał medale
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Kadeci odebrali medale za 3. miejsce w lidze młodzików w sezonie 2019/2020. Azetesiacy odrabiają ligowe zaległości w trwających rozgrywkach.
(fot. Adam Michalski)

Po kilka ligowych spotkań w tygodniu rozgrywają młodzi koszykarze AZS PWSZ
Skierniewice. Zaległości z października i początku listopada odrabiają teraz. W czwartek
AZS II w lidze U15 podejmował Start Łódź. Młodsi o rok i dwa lata gospodarze nie dali rady
rywalom i po walce przegrali 54:88. Kilka dni wcześniej pierwszy zespół kadetów AZS
odebrał medale za 3. miejsce wywalczone w lidze kadetów (U14) w minionym sezonie
2019/2020.
Kolejne ligowe spotkanie mają za sobą kadeci z drugiej drużyny AZS. W czwartkowy (19.11) wieczór
zespół Przemysława Sasa grał ze Startem Łódź. Młodzi o rok i dwa lata od rywali azetesiacy walczyli
o swoje pierwsze zwycięstwo w sezonie, nie udało się. Łodzianie byli lepsi 88:54.

− Widać, że chłopaki z każdym meczem poczynają sobie coraz śmielej i różnica wieku czy gorsze od
rywali warunki fizyczne nie są dla nich przeszkodą. W grę wkładają całe serce i zaangażowaniem
starają się nadrobić braki. Niestety to nie wystarczyło by odnieść zwycięstwo − mówi Przemysław
Sas, trener.
Punkty dla zespołu Przemysława Sasa zdobyli: Jan Kowalczyk 18, Dominik Smulczyk 16, Jakub
Bartoniewicz 16, Tristan Szymczyk 4, Igor Mazurek 3, Igor Trojanowski 3, Filip Puchalski 2, Mateusz
Węgrzynowicz 2. Grali ponadto: Maciej Lesiecki, Mikołaj Marchel, Kacper Skopiński i Krystian
Zdunek. Dla zwycięzców najwięcej punktów 28 zdobył Marcel Sęczkowski.
Póki co w sezonie 2020/2021 druga ekipa AZS rozegrała cztery spotkania. Do tej pory przegrała w
meczu przyjaźni z AZS I 29:115, z pierwszą ekipą MKS Ósemka 21:190, z UKS Księżakiem Łowicz
44:51 i ze Startem Łódź 54:88. Czwartkowe (19.11) spotkanie zostało przełożone z pierwszej kolejki.
Już w sobotę (21.11) obie ekipy zagrają w rewanżu, który odbędzie się w Łodzi.
W lidze U15 występują drużyny, których najstarszym rocznikiem są chłopcy urodzeni w 2006 roku.
W rezerwach AZS gra 13 zawodników urodzonych w 2007 roku i 7 urodzonych w 2008 roku.
Kadrę AZS II Państwowej Uczelni im. Stefana Batorego tworzą: Jakub Bartoniewicz (2008), Oliwier
Grochowski (2008), Michał Janiak (2008), Igor Jeżak (2007), Jan Kowalczyk (2007), Antoni
Kuśmierczyk (2008), Maciej Lesiecki (2007), Mikołaj Marchel (2008), Igor Mazurek (2007), Filip
Puchalski (2007), Jan Siejkowski (2007), Kacper Skopiński (2007), Stanisław Smoliński (2007),
Wiktor Smoliński (2007), Dominik Smulczyk (2007), Olaf Szkopiński (2008), Tristan Szymczyk
(2007), Igor Trojanowski (2007), Mateusz Węgrzynowicz (2007) i Krystian Zdunek (2008).
Podobna sytuacja jest w drugim skierniewickim klubie MKS Ósemka, którego barw w lidze U15
broni II ekipa złożona głównie z koszykarzy urodzonych w latach 2007 i 2008.
W poniedziałek (16.11) przy okazji meczu pierwszej drużyny AZS z gości z Kutna, wygranego przez
zespół Mateusza Wierciocha 106:65 zawodnicy kadry U15, którzy w sezonie 2019/2020
reprezentowali klub i miasto w rozgrywkach ligi młodzików (U14) i zajęli 3. miejsce odebrali
brązowe medale i okazały puchar.
− Dziękujemy władzom Łódzkiego Związku Koszykówki, że pomimo sytuacji epidemicznej starają się
nagradzać najlepsze ekipy w województwie − ocenia Krzysztof Wiercioch z AZS.
Poniedziałkowa wygrana była czwartą w sezonie, AZS w przeciągu 5 dni rozegrał 4 spotkania.
− Chłopcy osłabieni brakiem Kuby Sadowniczyka, który w pierwszej połowie sobotniego meczu z
Ósemką doznał kontuzji kostki, przystąpili do meczu z zaprzyjaźnionym zespołem z Kutna
zmotywowani. Wykorzystując przewagę fizyczną pod koszami, dobrą obronę i błędy rywali od
początku spotkania kontrolowali przebieg meczu − mówi Mateusz Wiercioch, trener.
Opiekun gospodarzy już od pierwszej kwarty umożliwił grę wszystkim wpisanym do protokołu
meczowego zawodnikom, tak by ci mogli najwięcej pograć.
− Bardzo cieszy wygrana, natomiast w czasach, w których przyszło nam grać to nie wynik jest
najważniejszy lecz to, że mogliśmy wrócić do gry − dodaje trener Wiercioch.
W weekend na koszykarzy i koszykarki ze Skierniewic czekają kolejne sportowe wyzwania.
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