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Trwa runda rewanżowa NATI ŚGO Basket Ligi. Rozgrywki są organizowane przez Miejski
Ośrodek Sportu i Rekreacji w hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 12 w Elblągu. W
dziewiątej kolejce doszło do czterech spotkań, w których nie obyło się bez niespodzianek.
W środowym meczu kolejki spotkały się zespoły Czarnej Kobry i ER-DJE-TJE na 100%. Mecz
aktualnych mistrzów Elbląga (Czarna Kobra) z aktualnym wicemistrzem dostarczył wielu emocji
i wspaniałych akcji pod koszami. Powtórki z ubiegłego sezonu jednak nie było i ku zaskoczeniu
widzów wicemistrzowie z ER-DJE-TJE na 100% pokonali niespodziewanie, ale zasłużenie team
Czarnej Kobry 57:54. Po pierwszej kwarcie zremisowanej 18:18 nic nie zapowiadało takiego
wyniku, jednak już kwarta druga zakończona zwycięstwem ER-DJE-TJE na 100% 20:8
potwierdziła wysokie aspiracje tej drużyny. Mistrzowie do odrabiania strat wzięli się w kwarcie
trzeciej wygranej przez nich 13:5 a w kwarcie czwartej – jedynej, którą wygrali – zabrakło nieco
czasu, bo wygranie jej tylko jednym punktem (15:14) nie pozwoliło Czarnej Kobrze doprowadzić
nawet do dogrywki. Gdyby w ostatniej sekundzie Jarosław Jakubów trafił za 3 punkty, gdyby ...
W drugim meczu środowego wieczoru zespół Normal Crew podejmował Silnik od Zastawy. Od
początku tego niezwykle zaciętego spotkania, w którym obie drużyny postawiły przede
wszystkim na utrudnianie przeciwnikowi zdobycia punktów, walka toczyła się na obydwu
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tablicach. Zawodnicy nie zawsze przestrzegali reguł gry, co skutkowało mnogością fauli
osobistych, w tym nawet technicznych. Pierwsza połowa to dwie bardzo wyrównane kwarty,
wygrane jednym punktem przez drużynę Silnika od Zastawy odpowiednio 15:14 i 19:18. Losy
spotkania rozstrzygnęły się w kwarcie trzeciej, kiedy to zespół Normal Crew opadł nieco z sił i
przegrał ją w stosunku 9:19. Dziesięciopunktowa zaliczka uspokoiła grę i pozwoliła Silnikowi od
Zastawy na kontrolowanie gry w kwarcie numer 4, którą wygrał 12:8 i całe spotkanie 65:49.
Piątkowy wieczór z elbląską koszykówką spod znaku NATI ŚGO Basket Ligi rozpoczęły drużyny
ŚGO Pasłęk oraz Normal Crew. Ten mecz od początku toczył się pod dyktando koszykarzy z
Pasłęka, którzy seriami rzucali kosze za trzy punkty, szybko zdobywając bezpieczną przewagę
względem zawsze groźnej drużyny Normal Crew. I tak pierwsza kwarta zakończyła się
wynikiem 24:16, kwarta druga 28:16, zaś kwarta trzecia 20:9. W kwarcie czwartej drużyna ŚGO
Pasłęk nieco poluzowała obronę swojej tablicy i zakończyła się ona zwycięstwem teamu
Normal Crew 32:24, co jednak nie mogło w żaden sposób zmienić losów spotkania, które
ostatecznie wygrała drużyna z Pasłęka 96:73. Pasłęczanie awansowali w ten sposób na drugie
miejsce w tabeli, zostając drużyną z najmniejszą ilością porażek w lidze (tylko jedna).
W ostatnim meczu kolejki spotkały się drużyny Max Ekipy i 6-Packers. Zespoły końca tabeli
stoczyły zażarty pojedynek , którego stawką było opuszczenie pozycji ,,czerwonej latarni’’
(6-Packers) lub zmniejszenie dystansu do drużyn środka tabeli (Max Ekipa). Po trzech
kwartach wygrywanych na przemian to przez jeden, to przez drugi zespół na tablicy świetlnej
widniał wynik 34:34. Decydujące starcie w czwartej odsłonie wygrali koszykarze 6-Packers 11:5
i tym samym rozstrzygnęli całe spotkanie na swoją korzyść 45:39.
Przypominamy, że mecze NATI ŚGO Basket Ligi rozgrywane są w środy i w piątki o godz.
19:00 i 20:15 w sali sportowej Szkoły Podstawowej nr 12 przy ul. Zajchowskiego 12. W
najbliższy piątek, 21 grudnia dojdzie do spotkania, które zapowiada się szlagierowo. O
godzinie 19:00 Czarna Kobra podejmuje drużynę ŚGO Pasłęk. Stawką meczu między
pierwszym a drugim zespołem ligowej tabeli będzie zmiana lidera albo utrzymanie status
quo. Tego meczu nie wolno przegapić. Serdecznie zapraszamy!
Więcej informacji o rozgrywkach, wyniki, tabele, terminarze oraz galerie zdjęć można znaleźć
na stronie MOSiR-u w zakładce NATI ŚGO Basket Liga. Sponsorami Elbląskiej Ligi Koszykówki
Amatorskiej są: firma NATI - producent opakowań oraz transport i spedycja oraz Świąteczne
Granie Ofiarowanie Tomasz Iwanicki z Pasłęka.
Tekst i fot. MOSiR
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