Вища ліга: підсумки матчів 14-15 жовтня + ТАБЛИЦЯ
Команди Вищої ліги України зіграли чергові поєдинки 2-го труу регулярного чемпіонату...

У групі 1 переконливі домашні перемоги над Маріуполем здобув НІКО-БАСКЕТ. Потужно в двох матчах зіграли в складі господарів Мещеряков та
Горобченко. Перший набрав 17 та 23 очка, другий – 16 та 21. Взагалі в першому матчі 5 гравців миколаївців набирали 10 і більше очок, у другому таких
було чотири. З 4-ма перемогами в чотирьох поєдинках НІКО-БАСКЕТ очолює групу. Боротьбу за місце в Суперлізі в Миколаєві назвали однією з головних
цілей на сезон.
Вдалим для господарів виявився домашній дебют Харківських Соколів. У двох матчах вони переграли Кремінь, який минулого сезону виступав у
елітному дивізіоні і вважається одним з фаворитів Вищої ліги поточного сезону. У першому матчі харків’яни володіли перевагою впродовж усього матчу. У
повторному гості спробували реваншуватися. Три чверті точилася рівна боротьба, а в заключній більше сил виявилося в Соколів.
Дніпро-2 програв з мінімальним відставанням у першому матчі СумДУ. У повторній зустрічі господарі взяли реванш. Найбільший внесок в перемогу зробив
Санон – 33 очки та 8 передач.
У другій групі переконливо стартувало Динамо-Одеса. Команда Олега Юшкіна вдома двічі перемогла Рівне. У другому поєдинку в складі переможців
Скрипець набрав 21 очко та 6 підбирань.
Перші перемоги в сезоні здобув Київ-Баскет. Команда Олександра Лохманчука переграла в Дніпрі ДОС ДЮСШ-ДОР. У другому матчі господарів не
врятували 34 очка та 13 підбирань Рязанцева.
ВИЩА ЛІГА
14 жовтня
Львівська Політехніка – Хімік-2 (Южне) – 67:94
Дніпро-2 – СумДУ (Суми) – 74:76
НІКО-БАСКЕТ (Миколаїв) – Маріуполь – 94:73
Харківські Соколи – Кремінь (Кременчук) – 74:60
Динамо-Одеса – БК Рівне – 92:63
КПЗО ДОС ДЮСШ ДОР (Дніпро) – Київ-Баскет – 85:90
15 жовтня
Динамо-Одеса - БК Рівне - 89:61
КПЗО ДОС ДЮСШ ДОР (Дніпро) – Київ-Баскет - 85:96
Дніпро-2 – СумДУ (Суми) - 87:75
Харківські Соколи – Кремінь (Кременчук) - 78:62
НІКО-БАСКЕТ (Миколаїв) – Маріуполь - 94:70
Група 1
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