Zwycięstwo kadetów AZS w dniu urodzin kapitana
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AZS rozegrał najlepszy mecz w sezonie 2020/2021 i zdecydowanie pokonał PKK 99 Pabianice. (fot. Adam Michalski)

Grający w grupie mistrzowskiej wojewódzkiej ligi kadetów U15 zespół AZS Państwowej
Uczelni im. Stefana Batorego pewnie pokonał w sobotę (6.02) PKK 99 Pabianice 93:50.
Mecz, przy pustych trybunach, rozegrano w hali przy ulicy Tetmajera. Podopieczni
Mateusza Wierciocha zwycięstwem uczcili urodziny kapitana Filipa Kłosińskiego.
– Bardzo dobra i agresywna gra w obronie oraz rozsądna postawa w ataku pozwoliły dziś wysoko
zwyciężyć z bardzo mocnym zespołem z Pabianic – mówi Mateusz Wiercioch, trener AZS. – Bardzo
cieszy powrót do gry po złamaniu ręki Wiktora Gołębiewskiego oraz Maćka Rutkowskiego, który w
pierwszej rundzie w meczu ze Startem doznał poważnej kontuzji zwichnięcia rzepki – dodaje.
W sobotę na parkiecie AZS dominował nad rywalami od pierwszej do ostatniej minuty.
Skierniewiczanie grali efektowanie i efektywnie, ku wielkiej satysfakcji trenera.
Najlepiej punktowali: Kuba Sadowniczyk 42, Maciek Rutkowski 18 praz Filip Kłosiński, zdobywca 14
punktów. Po meczu był czas na życzenia i szampana z okazji urodzin kapitana.

W grupie mistrzowskiej rozgrywek kadetów U15 póki co stawce przewodzą niepokonane ekipy MKS
Ósemka i ŁKS Szkoły Gorata Łódź.
AZS póki co jest na 4. pozycji, jednak obok ŁKS ma najmniej rozegranych spotkań (5). Sobotni rywal
w tabeli wyprzedza ekipę Mateusza Wierciocha, ale ma dwa rozegrane spotkania więcej.
W środę (10.02) w koszykarskiej hali OSiR zmierzą się druga ekipa Ósemki (chłopcy o rok i dwa lata
młodsi) z pierwszą drużyną AZS.
W czwartek (4.02) w hali OSiR rozegrano mecz przyjaźni, w którym Ósemka I podejmowała Ósemkę
II. Pierwsza drużyna wygrała 114:52. Rezerwy MKS w sobotę (6.02) pokonały w Łodzi Start Łódź
70:54. Dla zwycięzców prowadzonych przez Mariusza Wójcika 27 punktów zdobył Goran El-Ward, 23
dorzucił Patryk Hurynowicz, a 16 Franciszek Parda.
Już w kolejny weekend (13-14.02) kolejne emocje w lidze kadetów. Po raz drugi w meczu przyjaźni
Ósemka I zagra z Ósemką II, AZS pojedzie do Łodzi na spotkanie z ŁKS.
Póki co nie znamy terminu premierowej w tym sezonie konfrontacji pierwszej drużyny Ósemki z ŁKS.
Więcej o koszykówce w najnowszym (11.02) wydaniu „Głosu Skierniewic i Okolicy”.
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