
Domino pokonane

  

SKET-Chełmno - Sportino Domino Inowrocław 85:58 (27:14, 18:23, 15:16, 25:5) ( raport &gt; )

  

Po nieoczekiwanej porażce w poprzedniej kolejce, SKET pokonał zawsze groźne Domino
Inowrocław.

  

Mimo tego, że SKET prowadził cały mecz i spotkanie zakończyło się 27 punktową przewagą
zwycięstwo wcale nie przyszło gospodarzom łatwo. SKET dobrze rozpoczął mecz i na początku
drugiej kwarty prowadził nawet 17 punktami (31:14). Potem przewaga utrzymywała się, aż do
siódmej minuty kwarty. Wtedy to kilka strat gospodarzy i dobrych akcji Domino pozwoliło
gościom na zbliżenie się na 8 punktów na koniec pierwszej połowy (45:37). Na początku drugiej
części meczu Domino kontynuowało dobrą grę na wysokiej skuteczności, a SKET miał
problemy ze zdobywaniem punktów, co sprawiło, że przewaga stopniała tylko do 3 punktów
(49:46). Jak się jednak okazało w tym momencie konsekwentna gra gospodarzy w obronie i
wykorzystywanie przewag w ataku zaczęło przynosić spodziewane efekty. SKET skutecznie
oddalał się od przeciwników, a ostatnia kwarta to już dominacja gospodarzy i zwycięstwo 25:5.

  

SKET kończy pierwszą rundę ze świetnym, choć nie idealnym, wynikiem siedmiu zwycięstw i
jednej porażki. Druga runda będzie jednak trudniejsza, czekają nas wyjazdy do Włocławka, oraz
dwa do Inowrocławia. Pierwszy z nich już za tydzień – zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami
nastąpiła zamiana gospodarzy meczów z TKM. Pierwszy mecz sezonu zagraliśmy w Chełmnie,
teraz czeka nas spotkanie we Włocławku.

  

Poniżej zdjęcia ze spotkania.
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