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Tej nocy fani NBA nie zasną. Rusza 70. regularny 
sezon najlepszej koszykarskiej ligi świata
Jedną z dwóch aren, na których zostaną zainaugurowane rozgrywki, będzie United 
Center w Chicago. Już tej nocy przekonamy się jak zacznie sezon Chicago Bulls, 
jedna z najsłynniejszych sportowych drużyn świata. 

Tej nocy fani koszykówki w Polsce nie zmrużą oka. O godz. 1.00 (godz. 19 w Chicago) rozgrywki wzno-
wi NBA, najsilniejsza i najpopularniejsza koszykarska liga świata. Inauguracja odbędzie się równolegle 
na dwóch parkietach. Atlanta Hawks podejmie u siebie Detroit Pistons, a Chicago Bulls zmierzy się 
z Cleveland Cavaliers. Szczególnie interesująco i wyrównanie zapowiada się to drugie spotkanie. 
Popularne Byki w hali United Center spróbują pokonać drużynę gwiazdorskiego LeBron James’a. 
Według bukmacherów nieznacznym faworytem tego spotkania jest drużyna gospodarzy, czyli Chicago 
Bulls. 

Nowy sezon jest przełomowy dla Polaków śledzących zmagania koszykarzy NBA, w szczególności 
Chicago Bulls. Po raz pierwszy w historii partnerem klubu została firma z Polski. Siedmioletni kontrakt 
z klubem podpisał serwis wymiany walut Cinkciarz.pl.

Stabilny skład i efekt nowej miotły

Tego lata w składzie drużyny z Chicago wielkiej rewolucji nie było. Odszedł jedynie grający na pozycji 
środkowego Nazr Mohammed. Obiecująco zapowiada się transfer Bobby’ego Portisa, który w przedse-
zonowych sparingach prezentował się nadspodziewanie dobrze. 

W tym sezonie nadzieją zespołu jest Jimmy Butler, który całkiem niedawno podpisał z Bykami pięcio-
letni kontrakt. Dzięki niemu zarobi niemal 90 mln dol. Fani drużyny z Wietrznego Miasta mocno liczą 
również na Pau Gasola. Zawodnik był filarem hiszpańskiej reprezentacji, która we wrześniu zdobyła tytuł 
Mistrza Europy. 

Wielką niewiadomą jest jednak dyspozycja Derricka Rose’a. Popularny rozgrywający nie może wrócić 
do formy z 2011 r., kiedy to został MVP (Most Valuable Player) rozgrywek. Dodatkowo podczas pierwsze-
go dnia przedsezonowego obozu doznał kontuzji. Uraz był bardzo poważny, jednak zawodnika powin-
niśmy zobaczyć podczas inauguracyjnego meczu. Z powodu pęknięcia oczodołu wystąpi w specjalnej 
masce.

Co ciekawe, zmienił się szkoleniowiec zespołu. Dotychczasowego trenera, Toma Thibodeau, zastąpił 
Fred Hoiberg. Zapowiada, że drużyna pod jego wodzą będzie grała szybciej, efektowniej i skuteczniej. 
Czy tzw. efekt nowej miotły zadziała? Dowiemy się tej nocy.
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D O DAT KO W YC H  I N F O R M AC J I  U D Z I E L Ą :

Spółka Cinkciarz.pl to jedna z najszybciej rozwijających się firm w Europie. Z usług lidera internetowego 
rynku wymiany walut korzystają m.in. przedsiębiorstwa i instytucje oraz klienci indywidualni. Dzięki usłu-
gom serwisu klienci unikają dodatkowych wydatków związanych z przelewami międzynarodowymi, 
np. opłat naliczanych przez zewnętrzne instytucje płatnicze lub banki pośredniczące. Od 2010 r. firma z 
powodzeniem funkcjonuje w sektorze fintech. System rozwiązań, które oferuje to innowacyjny produkt 
finansowy. Firma należy do organizacji SWIFT, zrzeszającej największe banki oraz instytucje finansowe.

Serwis jest dostępny przez całą dobę. Użytkownicy mają możliwość wymiany waluty za pomocą port-
fela walutowego, modelu transakcji społecznościowych oraz z rachunku bankowego. Wymianę walut 
wspiera szereg narzędzi: stałe zlecenie, polecenie zapłaty, alert walutowy. Serwis udostępnia również 
aplikacje mobilne na wszystkie najpopularniejsze systemy operacyjne: Android, iOS, Windows Phone, 
Blackberry oraz Windows 8.

Firma aktywnie wspiera ideę sportu. Cinkciarz.pl jest sponsorem m.in. klubu koszykarskiego Chicago 
Bulls oraz Oficjalnym Sponsorem Reprezentacji Polski w piłce nożnej.
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