S P O R T

Pelplin wygrywa
z „Astorią” Bydgoszcz

„Decka” Pelplin wygrała kolejny mecz
w II lidze koszykówki mężczyzn z „Enea
Astorią” Bydgoszcz 76:45 (18:20, 15:8,
23:8, 20:9). Mecz zapowiadał się niezwykle interesująco, bo wprawdzie
„Astoria” zajmowała ostatnie miejsce w
tabeli, ale koszykarze „Decki” przystąpili
do meczu bez Kamila Stryjewskiego,
którego kontuzja kolana z ostatniego
meczu okazała się groźniejsza i musiał
pauzować. Mecz rozpoczął się od celnej
„trójki” młodego Kamila Bączka (były
to jego pierwsze punkty w rozgrywkach II ligi), potem dwa razy za „trzy”
trafił Marcin Chudy i Bartosz Sarzało,
i zrobiło się 16:6 dla gospodarzy. Do
głosu doszli jednak goście i po kilku
niecelnych rzutach i błędach w obronie
gospodarzy, pierwsza kwarta zakończyła się dwupunktowym prowadzeniem
„Astorii” Bydgoszcz 20:18. Początek
drugiej kwarty był bardzo nerwowy i
dopiero w 2 minucie młody Sebastian
Kamiński wyrównał na 20:20, potem
dynamiczny „wsad” Rafała Komendy,
celne rzuty Burczyka i po drugiej kwarcie
zawodnicy „Decki” Pelplin schodzili do
szatni prowadząc 5 punktami (33:28).
W przerwie trener Bartosz Sarzało
odpowiednio zmotywował swoich
zawodników i to on na początku III kwarty
celną trójką dał sygnał do „szturmu”
na kosz przeciwnika. Następne punkty
dołożyli Chudy, Itrich i Komenda… i
„zrobiło się” prowadzenie 20 punktami (56:36). Trzecią kwartę koszykarze
„Decki” Pelplin wygrali 23:8! Mocna,
zdecydowana obrona nie pozwoliła
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gościom wypracowywać dogodnych
pozycji rzutowych. Niestety Marcin
Chudy „zarobił” czwarte przewinienie
osobiste i trener posadził go na ławce.
IV kwartę rozpoczął Sebastian Kamiński
rzutem za „3 pkt.”, Marcin Chudy dołożył
celne osobiste i rzuty z półdystansu, a
18-letni Nikodem Nalecziński rzutem za
2 pkt. zwiększył przewagę gospodarzy
do 30 punktów (były to również pierwsze
punkty tego młodego zawodnika w II
lidze). Trener Sarzało większą część
ostatniej kwarty dał pograć młodym,
rezerwowym zawodnikom, którzy
radzili sobie całkiem dobrze, a Adrian
Góralczyk dołożył 1 pkt. z osobistych i
na 3 sekundy do końcowego gwizdka
jeszcze raz Nalecziński celnie rzucił za
2 pkt. i mecz zakończył się wysokim
zwycięstwem „Decki” Pelplin 76:45.
Trzeba zaznaczyć, że wreszcie w tym
spotkaniu „przełamał się” Marcin Chudy,
który nie tylko zdobywał punkty – 17
(w tym 3 „trójki”), ale też wspomagał
kolegów w walce na tablicach (7 zbiórek)
i na całym boisku (7 przechwytów), oraz
również podawał do lepiej ustawionych
kolegów (6 asyst). On też słusznie został
„MVP Meczu” – najlepszym zawodnikiem spotkania.
Punkty zdobyli: Marcin Chudy – 17,
Bartosz Sarzało – 17, Rafał Komenda
– 9, Mateusz Itrich – 9, Kacper Burczyk
– 9, Sebastian Kamiński – 7, Nikodem
Nalecziński – 4, Kamil Bączek – 3, Adrian
Góralczyk – 1, Paweł Ebertowski – 0,
Szymon Kamiński – 0, Patryk Smugała – 0.

INFORMATOR PELPLIŃSKI

Koszykarze „Decki” Pelplin przegrali na wyjeździe
ostatni mecz pierwszej rundy II ligi z „Notecią”
Inowrocław 69:80 (17:18, 14:23, 19:22, 19:17).
Na częściowe usprawiedliwienie
należy nadmienić, że „Noteć” jeszcze
dwa sezony wcześniej grała w I lidze, a
w tym sezonie wzmocniła się trzema klasowymi zawodnikami: Adamczykiem z
„Rosy” Radom, Mudą ze „Startu” Lublin
i Karólczykiem z „Domina” Inowrocław,
a trener Bartosz Sarzało ma bardzo
„krótką ławkę”. Jednak początek spotkania był obiecujący dla „Decki” Pelplin,
bo w pierwszych minutach prowadziła 5
punktami. Potem do głosu doszli gospodarze i wygrali pierwszą kwartę 18:17.
O drugiej kwarcie goście chcieliby na
pewno zapomnieć. Słaba skuteczność,
straty piłki i błędy w obronie pozwoliły
gospodarzom uzyskać większą przewagę i pierwsza połowa zakończyła się
wynikiem 41:31 dla „Noteci” Inowrocław. Jak się okazało, był to przełomowy
moment tego meczu, który pozwolił
gospodarzom wygrać całe spotkanie.
Następne dwie kwarty drugiej połowy
były w miarę wyrównane, a ostatnią

wygrała nawet „Decka” Pelplin 19:17. To
jednak było wszystko, na co stać było w
tym dniu koszykarzy gości. Niepokojący
jest fakt zdecydowanej obniżki formy,
od kilku meczów, czołowego zawodnika
„Decki” Rafała Komendy. Ten młody,
utalentowany koszykarz na początku
sezonu imponował dynamiką i rzucał
po 15–20 punktów w meczu, a teraz
jest „cieniem” tego zawodnika. Mamy
nadzieję, że w drugiej rundzie wróci do
swojej dobrej dyspozycji. Obok wspomnianej już słabej skuteczności (21%
za „3” pkt. i 44% za „2” pkt.) na porażkę
złożyło się aż 17 strat.
Punkty zdobyli: Bartosz Sarzało – 23,
Filip Stryjewski – 15, Marcin Chudy – 11,
Kacper Burczyk – 8, Mateusz Itrich – 8,
Adrian Góralczyk – 2, Rafał Komenda
– 2, Sebastian Kamiński – 0, Paweł
Ebertowski – 0.
Pierwszą rundę koszykarze „Decki”
Pelplin zakończyli bilansem 8 zwycięstw
i 3 porażek.

„DECKA” PELPLIN
WYGRAŁA
W IX kolejce rozgrywek II ligi koszykówki mężczyzn „Decka” Pelplin wygrała
z „Sklepem Polskim” MKK Gniezno
80:69 (24:20, 17:18, 18:19, 21:12).
Mecz zapowiadał się bardzo emocjonująco, bo goście mają w składzie
kilku bardzo dobrych zawodników, a
gospodarze grali już bez Michaela Hicksa
(rozwiązano umowę za porozumieniem
stron). Zawodnicy „Decki” od początku
byli bardzo skoncentrowani i po wygraniu pierwszej piłki przez Mateusza Itricha
nadawali ton grze. Już w 5 minucie
prowadzili 14:7, a w 7 minucie 19:10.
W tej kwarcie Marcin Chudy popisał
się trzema celnymi „trójkami”. Wtedy
koszykarze z Gniezna zbliżyli się na kilka
punktów i pierwsza odsłona zakończyła
się 24:20 dla gospodarzy. W drugiej
i trzeciej kwarcie gra się wyrównała.
Efektownymi i dynamicznymi wejściami
popisywał się młody rozgrywający
„Decki” Filip Stryjewski, po jednym z
nich doznał nawet bolesnej kontuzji
kolana, ale na szczęście nie było to nic
poważnego i wrócił do gry. Do ostatniej
kwarty gospodarze przystąpili z zaliczką
2 punktów 59:57, ale to właśnie w tej

finałowej odsłonie dali o sobie znać
dwaj najbardziej doświadczeni zawodnicy „Decki” Pelplin: Bartosz Sarzało
i Marcin Chudy, co pozwoliło wygrać
tą kwartę 21:12 i cały mecz 80:69.
Najwięcej krwi „napsuł” gospodarzom
najlepszy zawodnik z Gniezna Emil Rau,
który był nie do zatrzymania i zdobył
23 punkty. Gospodarze bardzo dobrze
walczyli „na tablicach”, szczególnie
Mateusz Itrich – 14 zbiórek, Stryjewski i Chudy po 7 zbiórek. Najwyższą
serię punktową 8:0 zawodnicy „Decki”
zanotowali na przełomie III i IV kwarty
do stanu 64:57. Oczywiście duży wkład
w to zwycięstwo mają kibice, którzy jak
zwykle żywiołowo dopingowali swoich
ulubieńców. Najlepszym zawodnikiem
„MVP” meczu uznany został Filip Stryjewski – 16 punktów, 7 zbiórek, 8 asyst
i 3 przechwyty. Po tym meczu drużyna
z Pelplina ma 7 zwycięstw i 2 porażki.
Punkty zdobyli: Filip Stryjewski – 16,
Marcin Chudy – 16, Bartosz Sarzało –
16, Mateusz Itrich – 13, Rafał Komenda
– 12, Kacper Burczyk – 7. Grali jeszcze:
Paweł Ebertowski, Sebastian Kamiński,
Adrian Góralczyk i Patryk Smugała.

