W niedzielę, 25 lutego 2018 w hali sportowej w Dębem Wielkim odbyła się
kolejna już edycja Turnieju Piłki Nożnej Halowej o Puchar Wójta Gminy Dębe
Wielkie. Organizatorem tegorocznych zawodów był Gminny Ośrodek Sportu i
Rekreacji w Dębem Wielkim.

Do wspólnej rywalizacji przystąpiło 12 zespołów, były to m.in.:

„Osiedle

Brzozowa”, „MBM”, „Ju-jitsu Ruda”, „Izolator”, „FC Wal Kielona”,
„Walencja” z okolicznego Walercina, „Boars”- Młodzież z Gimnazjum, a
oprócz tego cztery drużyny składające się z zawodników GLUKS Płomień Dębe
Wielkie, czy też Dębskich odbojów pn. „Łubu Dubu”. Warte podkreślenia
wydaje się fakt, że zgodnie z regulaminem rozgrywek w skład każdej z drużyn
mogło wejść maksymalnie dwóch zawodników z poza naszej gminy.
Drużyny prezentowały różny poziom. Mimo sportowego ducha rywalizacji,
zawody przebiegały w przyjaznej atmosferze.
Tuż za podium uplasowali się zawodnicy „Walencji”. Na najniższym stopniu
podium stanęli „Sami Swoi”, przed nimi największa niespodzianka turniejuMBM, a „złoto” drugi rok z rzędu przypadło drużynie „Dzieci Henryka”.

Organizatorzy w tym roku pamiątkowymi statuetkami nagrodzili najmłodszego
zawodnika turnieju, którym został: 15-sto letni Rabczewski Bartłomiej (Boars)
oraz najbardziej doświadczonego zawodnika rozgrywek, którym został
Mirosław Garbecki (Łubu Dubu).
Królem Strzelców w tegorocznej edycji Turnieju o Puchar Wójta Gminy Dębe
Wielkie został Bartłomiej Woś z drużyny MBM, a najlepszym bramkarzem:
Kamil Dróżdż z teamu Sami Swoi.
Zaszczytne miano najbardziej wartościowego zawodnika turnieju przypadło
drugi rok z rzędu Daniem Matwiejczyk z Dzieci Henryka.
Najlepszą zawodniczką niedzielnych rozgrywek została Aleksandra Smuga
(Dzieci Henryka).
Medale, puchary oraz statuetki ufundowane z kasy gminnego GOSiR-u
zwycięzcom wręczali: Wójt Gminy Dębe Wielkie Krzysztof Kalinowski,
Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Siwik oraz Dyrektor GOSiR Rafał
Wtulich.
Podziękowania przy organizacji imprezy należą się:
- Druhom OSP, którzy bacznie czuwali nad bezpieczeństwem uczestników.
- Paniom, ze stowarzyszenia Wrzosowianki, które zadbały o pełne brzuchy
naszych zawodników.
- Panom: Janowi Książkowi, Stefanowi Siporskiemu, Henrykowi Smudze oraz
Mietkowi Popisowi za pomoc przy organizacji turnieju.
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w rozgrywkach. Zwycięzcom
serdecznie gratulujemy. Żądnych rewanżu zapraszamy do udziału w kolejnej
edycji turnieju, która odbędzie się już za rok…

