Młodzicy Ósemki o krok do mistrzostwa
data aktualizacji: 2021.02.17 autor: Adam Michalski

Zespół młodzików MKS Ósemka jest blisko tytułu mistrzów łódzkiego w kategorii młodzików U13. Za zdjęciu po wygranej w Łodzi z trenerami
Cezarym Włuczyńskim i Adrianem El-Wardem. (fot. Ósemka)

Sezon 2020/2021 zakończyły młodziczki Ósemki, młodzicy odnieśli bardzo ważne
zwycięstwo nad faworyzowaną ekipą ŁKS i bardzo przybliżyli się tytułu mistrzów
województwa łódzkiego.
Bardzo cenne zwycięstwo w lidze młodzików zanotowali w miniony weekend podopieczni Cezarego
Włuczyńskiego. Zespół MKS Ósemka w Łodzi pokonał ŁKS 73:50 i bardzo przybliżył się do tytułu
mistrzowskiego w cyklu U13.
– Początek spotkania należał do Ósemki, która musiała sobie radzić w tym meczu bez czołowego
rozgrywającego, Szymona Wyszogrodzkiego, który doznał kontuzji w ostatnim meczu ligowym U15.
W drugiej i trzeciej kwarcie ambitnie goniący wynik koszykarze ŁKS zbliżyli się na 2 punkty jednak w
ostatniej odsłonie to podopieczni Cezarego Włuczyńskiego doszli do głosu i zwycięsko wyszli z tej
wojny nerwów – relacjonuje Adrian El-Ward, prezes Ósemki.
W szeregach zwycięzców punktowali: Patryk Hurynowicz 29, Goran El-Ward 25, Dawid Szostak 12,

Wojciech Błoch 4, Patryk Saciński 2 i Adam Greta 1. – Na wielkie brawa zasłużył cały zespół, który
na parkiecie zostawił kawał serca – ocenia prezes klubu. Do końca sezonu pozostały 3 kolejki,
niepokonana Ósemka znajduje się na czele tabeli.
Rozgrywki 2020/2021 zakończyły młodziczki Ósemki. W Skierniewicach w sobotę (13.02) ekipa
prowadzona przez trenerkę Roksanę Balę pokonała UKS SMS Basket Aleksandrów Łódzki 55:50 i
zakończyła rozgrywki na 7. miejscu w kategorii U13.
Najskuteczniejszą zawodniczką Ósemki w sobotnim meczu była Julia Broniarek która zdobyła 17
punktów, kolejne 15 dorzuciła kapitan Lena Nalbach, która tego dnia obchodziła urodziny. Po meczu
młoda koszykarka otrzymała piękny tort oraz usłyszała gromkie "sto lat", do życzeń przyłączyły się
także koszykarki z Aleksandrowa.
Więcej o koszykówce w najnowszym (18.02) wydaniu „Głosu Skierniewic i Okolicy”.
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