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Koszykarze „DECKI” Pelplin
wygrywają czwarty mecz
z rzędu
Koszykarze drugoligowej „DECKI” Pelplin wygrali w kolejnym meczu z drużyną
„TREFLA II” Sopot 97:83 /25:19, 22:17,
23:25, 27:22/. Gospodarze, kontynuując
serię zwycięstw, pokonali pewnie gości w
czwartym meczu ligowym, zapewniając
sobie przewagę kilku punktów już od
początku meczu. Zawodnicy „DECKI”
zagrali bardzo dobry mecz, szczególnie
w obronie. Nastawieni dobrze taktycznie
przez trenerów: Przemysława Bielińskiego
i Bartosza Sarzałę, agresywną obroną
na całym boisku zaskakiwali przeciwników, przechwytując piłki już na połowie
gości. Bardzo ważnym elementem było też
wygranie zdecydowanie walki na tablicach,
zarówno w obronie jak i w ataku. Pomimo
wyraźnej przewagi wzrostu gości (kilku
zawodników powyżej 210 cm) koszykarze
„DECKI” wygrali ten element 38:22. Klasą
dla siebie był „profesor” Bartosz Sarzało,
który świetnie dyrygował swoim zespołem
i w odpowiednich momentach zdobywał
punkty, w tym 5 „trójek” i 100% w rzutach
wolnych. Najlepszą serię gospodarze
zanotowali na początku drugiej kwarty 9:0,
doprowadzając do wyniku 34:19, a największą przewagę 20 punktów zanotowali
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w 5. minucie czwartej kwarty /85:65/.
W zespole zadebiutował młody rozgrywający Damian Ciesielski, który w
poprzednim sezonie z „ANWILEM” Włocławek zdobył Mistrzostwo Polski, udanie
zastępując Daniela Kotwasińskiego, z
którym rozwiązano umowę. Warta odnotowania jest postawa wychowanków
klubu – Pawła Muntowskiego i Krystiana
Reszki (bardzo dobrze spisywali się w
obronie), debiut w II lidze zaliczył młody
15-letni Sebastian Kamiński, a Szymonowi
Krajewskiemu udało się nawet zdobyć
2 pkt.
Następny mecz koszykarze „DECKI”
Pelplin zagrają z „BIOFARMEM BASKET
II” Suchy Las, na prośbę gości, w Pelplinie już w piątek, 26 października br.
o godz. 17 w hali sportowej ZKiW nr 1,
ul. Sambora 5a.
Punkty zdobyli: Bartosz Sarzało – 27,
Sławomir Sikora – 16, Marcin Chudy – 15,
Mateusz Itrich – 13, Wiktor Czyżewski – 9,
Piotr Dąbrowski – 5, Paweł Muntowski
– 3, Krystian Reszka – 3, Szymon Krajewski – 2, Damian Ciesielski – 2, Paweł
Ebertowski – 2, Sebastian Kamiński – 0.
Adam Lemka
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NOTEĆ „popłynęła”
w Pelplinie

C

enne i z trudem wywalczone
zwycięstwo odniosła drużyna
„DECKA” Pelplin w meczu inauguracyjnym II ligi koszykówki w swojej
pięknej hali nad spadkowiczem z I ligi
„NOTECIĄ” Inowrocław 83 – 79 /25:21,
19:18, 19:21, 20:19/.
Goście rozpoczęli ten mecz z
„wysokiego C” od prowadzenia 12:4
i 14:7. W roli egzekutora wystąpił
główny „as atutowy” NOTECI Wojciech
Żurawski – doświadczony zawodnik,
który w swojej karierze grał w takich
ekstraklasowych klubach, jak: „Stal”
Ostrów Wlkp., „Polpharma” Starogard
Gdański czy „Energa Czarni” Słupsk.
Zdobył on pierwsze 11 pkt. dla drużyny gości. W 6. minucie zawodnicy
gospodarzy wzięli się do odrabiania
strat i po czerech celnych rzutach „za
3 pkt.” Marcina Chudego zakończyli
pierwszą kwartę z przewagą 4 pkt.
Już do końca meczu to była prawdziwa walka „kosz za kosz”. Po stronie
„Noteci” było ogromne pierwszoligowe
doświadczenie, a „Decka” to ambicja,
ogromne serce i wola zwycięstwa. Na

wyróżnienie zasługuje młody Mateusz
Itrich, który nie tylko zdobywał punkty
pod tablicami gości – 17, ale ambitnie
z powodzeniem walczył w obronie.
Świetnie spisywał się Sławomir Sikora,
który nękał przeciwników szybkim
atakiem i rzutami z dystansu. Trzeba
podkreślić, że trenerzy: Przemysław
Bieliński i Bartosz Sarzało „odrobili
zadanie domowe” i dobrze przygotowali taktycznie całą drużynę.
Dosłownie „szóstym zawodnikiem”
dla gospodarzy byli licznie zebrani
kibice, których żywiołowy i głośny
doping (trąbki, bębny, syrena strażacka) uskrzydlał koszykarzy „DECKI”
Pelplin.
Punkty dla drużyny zdobyli: Sławomir Sikora – 18, Mateusz Itrich – 17,
Marcin Chudy – 16, Bartosz Sarzało
– 15, Daniel Kotwasiński – 7, Piotr
Dąbrowski – 3, Paweł Muntowski – 3,
Wiktor Czyżewski – 2, Krystian Reszka
– 2, Paweł Ebertowski – 0.
Adam Lemka

