TURNIEJ PIŁKI NOżNEJ O PUCHAR WÓJTA GMINY

Niedziela 13 marca 2022, ten dzień na długo pozostanie w pamięci
wszystkich tych, którzy zdecydowali się wziąć udział w kolejnej już edycji
Turnieju Piłki Nożnej Halowej o Puchar Wójta Gminy Dębe Wielkie.
Zawody rozegrane zostały w dębskiej hali sportowej, a ich organizatorem
był sztab Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dębem Wielkim
wspierany przez dębskich wolontariuszy. Koordynatorami tegorocznych
zawodów byli: Piotr Nowak (uczeń SP Dębe Wielkie) oraz Piotr Mazaj
(adept SP Górki).Chłopcy, wspierani przez dyrektora GOSiR Rafała
Wtulicha profesjonalnie i rzeczowo prowadzili niedzielne rozgrywki.
Mecze odbywały się pod czujnym okiem sędziego Piotra Wolińskiego.
Drużyny grały w systemie mecz/ rewanż. W tegorocznej edycji udział
wzięło 5 zespołów z różnych strony gminy Dębe Wielkie. Mimo, że jak
zawsze emocji nie brakowało, to poza kilkoma siniakami, wszyscy cali i
zdrowi doczekali do zakończenia rozgrywek.
Kilka minut po godzinie 13 wszystko było już jasne. Tuż za podium,
wylądowali zawodnicy Dębe Ultimed. Drużyna Ochotniczej Staży Pożarnej
z Cyganki prowadzona przez Karola Tkacza ostatecznie zajęła trzecie
miejsce. Ze srebrnymi medalami na szyjach, turniej zakończyli gracze
lokalnego Samorządu wspieranego przez Przyjaciół. W tym roku puchar za
zajęcie I-go miejsca pojechał do Walercina… „Walencja”. Drużyna

dowodzona przez Stanisława Piwka z 16 punktami na koncie uplasowała
się na szczycie tabeli. Nie mogło zabraknąć także nagród indywidualnych.
Pamiątkowymi statuetkami organizatorzy nagrodzili: 16-letniego Szymona
Piraszewskiego (Dębe Ultimed) – najmłodszego zawodnika niedzielnych
rozgrywek oraz Stanisława Piwka (Walencja), najbardziej doświadczonego
gracza. Najlepszym bramkarzem został Piotr Kuś, który przez cały turniej
zaledwie raz wyjmował piłkę z własnej bramki. Najbardziej wartościowym
graczem został Rafał Szuba.
Trofea zawodnikom wręczył Wójt Gminy Dębe Wielkie Krzysztof Kalinowski
w asyście organizatorów: Piotra Nowaka oraz Piotra Mazaja.
Po ceremonii wręczenia nagród na wszystkich zawodników czekał
poczęstunek przygotowany przez niezawodne ciocie ze Stowarzyszenia
„Wrzosowianie”. Migawką aparatu naszych dzielnych zawodników
uwieczniła Gabriela Trochimiuk.
Wszystkim uczestnikom gratulujemy hartu ducha! Już dziś zapraszamy do
udziału w kolejnych aktywnościach organizowanych przez dębski GOSiR.
Pracujcie nad formą bo początkiem sierpnia planujemy rozegrać letnią
edycję Pucharu Wójta w piłkę nożną, tym razem na boisku w Rudzie.
Koniec wymówek! Pamiętajcie, że aktywne piątki dalej obowiązują .
Pobiegać za piłką niezależnie od pogody za oknem możecie w każdy piątek
w dębskie hali sportowej. Luźne gierki odbywają się co tydzień w piątki w
godz. 20:00-21:30. Dołączajcie

!

