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Przed sezonem 2018/2019 skierniewickie kluby koszykarskie podjęły współpracę szkoleniową, która dobiegła końca przed wraz finiszem rozgrywek.
W sezonie 2019/2020 kluby z miasta ponownie grają na własny rachunek. (fot. Adam Michalski)

Wraz z końcem 2019 roku zgłoszonych do rozgrywek koszykarzy i koszykarek ze
Skierniewic było w sumie 148, po 74 z dwóch miejskich klubów. AZS do końca roku grał w 5
ligach młodzieży, a seniorzy w III lidze międzywojewódzkiej. Ósemka reprezentowała
miasto w 8 ligach młodzieży oraz w II lidze seniorek.

Na zakończenie 2019 roku osiągnięcia azetesiaków prezentowały się imponująco. W lidze juniorów
(U18) AZS był liderem. W lidze kadetów (U16) skierniewiczanie także meldowali się na podium, na 3.
pozycji. W lidze młodzików (U14) akademicy zakończyli rok na 2. pozycji w grupie A. W lidze
młodzików młodszych (U13) zespół ze Skierniewic także był wiceliderem, skierniewiczanie są także
na podium (3. pozycja) w lidze żaków (U12).
AZS kolejny sezon potwierdza, że jest marką w województwie, a najlepiej pokazują to wyniki we
wszystkich kategoriach wiekowych w ligach wojewódzkich. Z dziećmi i młodzieżą AZS pracują

Krzysztof i Mateusz Wierciochowie oraz Przemysław Sas.
Kolejne spotkania z udziałem dzieci i młodzieży AZS rozegrane zostaną po feriach zimowych.
Wcześniej, w najbliższy piątek (10.01) AZS zagra w III lidze.
Imponującą liczbę 94 meczów w trwającym od września sezonie 2019/2020 rozegrali już koszykarze i
koszykarki MKS Ósemka Skierniewice. Wizytówka klubu, zespół seniorek jest liderem II ligi z
kompletem wygranych.
Najlepiej w rozgrywkach dzieci i młodzieży prowadzonych przez Łódzki Związek Koszykówki, w
ligach dzieci i młodzieży radzą sobie młodzicy MKS. W lidze U14 Ósemka jest zdecydowanym
liderem z kompletem zwycięstw.
Inne ekipy chłopców zespoły Ósemki radzą sobie różnie. W lidze kadetów (U16) Ósemka zajmuje 8.
miejsce. W lidze młodzików młodszych (U13) skierniewiczanie zajmują 7. pozycję, a w rywalizacji
żaków (U12) koszykarze MKS są wiceliderem.
W ligach dziewcząt kadetki (U16) Ósemki zajmują 4. pozycję w grupie A, młodziczki (U14) są
wiceliderkami w grupie A rozgrywek. Równie dobrze radzą sobie młodziczki młodsze (U13), które są
wiceliderkami swoich rozgrywek w grupie A. Za najmłodszymi zawodniczkami (U12) 4 spotkania, z
których 1 zakończyło się wygraną skierniewiczanek.
W klubie MKS Ósemka z dziećmi i młodzieżą pracują: Roksana Bala, Adrian El-Ward, Łukasz
Mąkolski, Marcin Uliczka, Cezary Włuczyński oraz Mariusz Wójcik.
Oba kluby były wyjątkowo zgodne co do liczby zgłoszonych do rozgrywek do końca 2019 roku
adeptów basketu. Na ostatni dzień grudnia było ich w sumie 148, po 74 z każdego z klubów. Należy
wziąć pod uwagę fakt, że AZS już zgłosił kadrę zespołu w lidze skrzatów (rozgrywki ruszą w lutym),
na kadrę Ósemki czekamy.
Wszyscy z 65 grających do końca grudnia azetesiaków to chłopcy rywalizujący w 5 ligach. Będzie ich
łącznie 74 kiedy ruszy liga żaków. MKS Ósemka to 43 zgłoszonych do rozgrywek chłopców grających
w 4 ligach i 31 dziewcząt także występujących w 4 ligach. Często zdarzają się przypadki, że ten sam
zawodnik lub zawodniczka zgłoszony jest do rozgrywek w 2 lub nawet 3 kategoriach, stąd
dysproporcja w liczbie zgłoszonych drużyn, przy zbliżonej licznie zgłoszonych zawodników.
Zespoły AZS do końca roku grały w ligach młodzieżowych: junior, kadet, młodzik, młodzik młodszy
oraz skrzat, a seniorzy w III lidze międzywojewódzkiej. Ósemka reprezentowała miasto w 8 ligach
młodzieży: kadet, kadetka, młodzik, młodziczka, młodzik młodszy, młodziczka młodsza, skrzat,
skrzatka oraz w II lidze seniorek.
Na funkcjonowanie w 2019 roku oba kluby ze Skierniewic otrzymały łącznie blisko 200 tys. złotych,
MKS Ósemka 140 tys., AZS 70 tys.
O koszykówce i 2 klubach reprezentujących miasto Skierniewice w ligach wojewódzkich
piszemy także w najnowszym (9.01) wydaniu "Głosu Skierniewic i Okolicy".
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