Srebro dla UKS Trójka w Bochni
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Drużyna Trójki z trenerami Piotrem Wacławkiem i Robertem Janiszewskim. (fot. UKS Trójka)

Za nami XI Międzynarodowy Turniej Koszykówki Dziewcząt. W zawodach, które odbyły się w
miniony weekend w Bochni udział wzięła drużyna kadetek UKS Trójka prowadzona przez
trenera Piotra Wacławka. Ponadto w turnieju zagrały ekipy z Polski oraz mistrz Słowacji
Young Angels Koszyce i jedna z najlepszych drużyn na Słowenii SD Felix Zasavje.
Zespół kadetek UKS Trójka jest liderem cyklu U16 na Mazowszu w lidze prowadzonej przez
Warszawski Okręgowy Związek Koszykówki Województwa Mazowieckiego.
– By walczyć w Polsce o medale należy rywalizować z najlepszymi – mówi Piotr Wacławek. – Turniej
w Bochni szkoleniowo dał bardzo dużo naszej drużynie – dodaje.
Pierwszy mecz dziewczęta z Żyrardowa zagrały z MKS MOS Wrocław. Był to najgorszy Trójki mecz w
turnieju. Wiele strat i niecelnych rzutów pozwoliło wrocławiankom pewnie wygrać 49:34.
Kolejnym przeciwnikiem był słoweński Felix Zasavje. Dziewczęta z Trójki zagrały dużo lepiej

wygrywając pewnie 63:44. W ostatnim meczu grupowym żyrardowianki pokonały pewnie MKS PM
Tarnów 93:27. Dzięki uzyskanym wynikom żyrardowianki zajęły 2. miejsce w grupie, a ich
półfinałowym rywalem był gospodarz MOSIR Bochnia.
Po dobrej grze drużyny, szczególnie w czwartej kwarcie Trójka pewnie wygrała 51:35 i zameldowała
się w finale. Tam czekał już zespół z Koszyc.
Mecz finałowy stał na wysokim poziomie i był bardzo wyrównany. Żadnej z ekip nie udało się
odskoczyć i do samego końca nie było pewne kto wygra. W końcówce żyrardowiankom zabrakło
skuteczności przy rzutach osobistych i to słowacka drużyna minimalnie wygrywa 47:44.
– Jestem zadowolony z turnieju. Musimy jednak nadal ciężko pracować i poprawić przede wszystkim
skuteczność i nie robić podczas meczów tylu strat – ocenia trener Piotr Wacławek.
Podczas turnieju odbył się dla konkurs na "najsprawniejszego zawodnika". Trójkę reprezentowała Iga
Gejcyg – kapitan, która doskonale wypadła pewnie wygrywając tą rywalizację. Najlepszym obrońcą z
Trójki wybrano Katarzynę Grzywnę, a do piątki all stars Aleksandrę Kowalską.
Zespół UKS Trójka wystąpił w Bochni w następującym składzie: Milena Jarkiewicz, Katarzyna
Grzywna, Iga Gejcyg, Aleksandra Kowalska, Oliwia Sokołowska, Weronika Owczarek, Zuzia
Stefankiewicz, Zuzia Ludwiczuk, Julia Paradowska, Oliwia Wojtasik, Oliwia Stawczyk, Daria
Łapińska, Matylda Głowacka. Trener Piotr Wacławek i asystent Robert Janiszewski.
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