Sukces Ósemki w Zgorzelcu. Zespół Adriana El-Warda
awansował do finału baraży o I ligę
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Koszykarki drugoligowego zespołu MKS Ósemka Lucyna Day Spa zagrają w finale baraży o I ligę. (fot. Adam Michalski)

Drugoligowy zespół MKS Ósemka Lucyna Day Spa w Zgorzelcu, w miniony weekend
(23-25.04) rywalizował w półfinale baraży o I ligę. Dwie wygrane pozwoliły zrealizować cel.
Podopieczne Adriana El-Warda o awans do finału baraży o I ligę walczyły z: AKS ZŁY Warszawa,
RMKS XBEST Rybnik i gospodyniami zawodów.
W pierwszym spotkaniu półfinału zespół ze Skierniewic grał z gospodyniami, Citronex Basket
Zgorzelec. Rywal Ósemki to niepokonany mistrz II ligi grupa Północ. Otwarcie turnieju okazało się
perfekcyjne, a drużyna ze Skierniewic wygrała 73:60.
– Świetny mecz rozegrały wychowanki Ósemki Julia Zbudniewek i Karolina Zaborska. Pierwsza
zdobyła 27 punktów, druga 22 punkty – ocenia opiekun Ósemki.
W sobotę przeciwniczkami zespołu trenera Adriana El-Warda była bardzo doświadczona drużyna

RMKS Xbest Rybnik, wicemistrz II ligi grupa Południe. Po bardzo emocjonującym spotkaniu, w
którym prowadzenie zmieniało się wielokrotnie lepsze okazały się koszykarki z Rybnika, które
zwyciężyły 71:67.
– Walka o zwycięstwo toczyła się do ostatnich sekund, wygrała drużyna, która w składzie ma
zawodniczki z ekstraklasową i pierwszoligową przeszłością. O awans do finału powalczymy w
niedzielę z drużyną z Warszawy – mówił po sobotnim meczu Adrian El-Ward. W niedzielę rywalkami
Ósemki będzie drużyna AKS ZŁY Warszawa.
Ewentualna wygrana z ekipą ze stolica dawała koszykarkom Ósemki przepustki do finału baraży o I
ligę. Drużyna Adriana El-Warda zrealizowała cel po zwycięstwie 82:51. Dla zespołu ze Skierniewic
punkty zdobyły: Karolina Zaborska 20, Katarzyna Agnieszczak 15, Daria Doga 12, Jolanta Nowocin
10, Małgorzata Gratys 7, Lucyna Sawicka 7, Julia Zbudniewek 7, Anna Karasek 2, Zuzanna Topolska
2.
Z turniejów półfinałowych, do finału awansowały po dwie ekipy. Prawo gry w I lidze 2021/2022
uzyskają dwie najlepsze drużyny finału, który rozegrany zostanie w maju.
Przypomnijmy, zespół ze Skierniewic zakończył rywalizację w II lidze łódzko-mazowieckiej na 2.
miejscu.
Więcej na ten temat w najnowszym (29.04) wydaniu "Głosu Skierniewic i Okolicy".
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