
Turniej półfinałowy - młodość zwycięża.

GTK Gdynia - OKK Sokół Ostrów Mazowiecka 84:81 (14:20, 22:19, 23:24, 25:18) ( statystyki
&gt; )

  

CHTK SKET Chełmno - PBG Basket Junior Poznań 64:79 (23:13, 12:21, 20:21, 9:24) ( statysty
ki &gt; )

  

Wyniki pozostałych turniejów.

  

Choć jeszcze na początku IV kwarty meczu z PGB Basket awans do finałowego turnieju
wydawał się na całkiem realny - niestety nie udało się. SKET świetnie rozpoczął - dwie trójki
Wojtka Bernasiaka i 2pkt Tomasza Becińskiego dały prowadzenie 8:0. Potem było równie
dobrze i pierwszą kwartę wygraliśmy 23:13. Druga kwarta to wyrównana gra przez 8 minut i
udana końcówka PBG (9:0). Szkoda przede wszystkim dwóch strat na kilka sekund przed
końcem połowy. Trzecia kwarta to znowu wyrównana walka i kiedy zespoły wychodziły do gry
przy stanie 55:55 wydawało się, że do końca będziemy obserwować wyrównany pojedynek.
Niestety tak się nie stało, czy to trudy trzydniowego turnieju, czy może presja i nerwy, trudno
powiedzieć - 18:0 dla przeciwników i  niemoc w ataku przez prawie 7 minut kwarty zdecydowało
o wygranej graczy z Poznania.

  

W pierwszym meczu GTK Gdynia bez dwójki najskuteczniejszy graczy z poprzednich dwóch
spotkań (Mateusza Migały i Mateusza Żołnierewicza) dopiero po emocjonującej końcówce
pokonała ambitnie walczący zespół z Ostrowi. Przy stanie 82:81 dla GTK i 14 s. do końca, piłkę
wprowadzał do gry Sokół. Akcja zakończyła się jednak stratą i dwoma punktami dla Gdyni.

  

Zwycięzcą turnieju z trzema zwycięstwami na koncie został zespół GTK. Pozostałe drużyny
miały po jednej wygranej. Po podliczeniu małych punktów najlepszy bilans miał zespół z
Poznania i to on jako drugi zagra w finale.

  

Turniej był ciekawym spotkaniem młodości, talentu, szybkości i dobrego przygotowania
fizycznego juniorskich zespołów PBG i GTK z doświadczeniem, ograniem i siłą półamatorskich
zespołów z Chełmna i Ostrowi. Turniej wygrały te pierwsze zespoły, na pewno odpowiadała im
specyfika turnieju - zawodnikom trenującym codziennie i grającym w często dwóch lub trzech
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ligach na pewno łatwiej zagrać trzy wymagające mecze dzień po dniu. Jednak różnica nie była
duża, Ostrów przegrał z GTK zaledwie 3 ma punktami, a PBG pokonał, SKET przez 3 kwarty
był finale... niestety nie udało się..

  

Dziękujemy kibicom za obecność, doping i wsparcie. Dziękujemy naszym zawodnikom za
wysiłek, zaangażowanie i emocje w turnieju półfinałowym. Dziękujemy za wygrany turniej
strefowy, a także za cały sezon i historyczne zwycięstwo w III lidze.

  

 2 / 2


