SIATKARSKI TURNIEJ O PUCHAR DYREKTORA GOSIR

W drugą sobotę listopada w dębskiej hali sportowej rozegrany został
Siatkarski Turniej o Puchar Dyrektora GOSiR Dębe Wielkie. Zawody, które
na stałe weszły do kalendarza imprez sportowych organizowanych przez
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji z roku na rok cieszą się coraz
większym zainteresowaniem. W roku w sportowej rywalizacji udział wzięło
12 drużyn. Do gościnnej, sportowej gminy Dębe Wielkie przyjechali
zawodnicy między innymi z: Mrozów, Warszawy, Legionowa, Garwolina
więc zawody miały iście wojewódzką rangę.
Turniej rozgrywany był pod czujnym okiem sędziów: Patryka Piwka,
Marcina Rombel oraz Adriana Wieczorka. Mecze odbywały się równolegle
na dwóch boiskach. Koordynatorem i pomysłodawcą zawodów był dyrektor
GOSiR Dębe Wielkie Rafał Wtulich. Poziom tegorocznego turnieju
pozytywnie zaskoczył zawodników oraz organizatorów. O wyniku części
spotkań decydowały pojedyncze punkty, nieraz konieczne było rozegranie
tie-break’a. Mimo sportowej rywalizacji na boisku, turniej przebiegł w
przyjaznej atmosferze, choć emocji i niespodzianek nie brakowało.
Po emocjonującym meczu o trzecie miejsce nieco szczęścia zabrakło
zawodnikom Watry Mrozy, którzy ostatecznie musieli uznać wyższość

graczy z Chill Aut CCSPolska Warszawa. To zawodnicy z Warszawy
uplasowali w najlepszej trójce zespołów. Srebro zgarnęli gracze PolskoJapońskiej Akademii Technik Komputerowych a na najwyższym stopniu
podium, po raz kolejny stanęli zawodnicy grający pod enigmatyczną
nazwą Trochę Bieda Team.
Organizatorzy tradycyjnie już przyznali szereg nagród indywidualnych.
Pamiątkowymi statuetkami nagrodzeni zostali: najmłodsza zawodniczka
sobotniego turnieju – 15 letnia Emilia Dudek (z zespołu: Griffindor),
najbardziej doświadczony zawodnik – Tomasz Rusiecki (rocznik: 1976,
drużyna: eS-Łosiem). Pamiątkową statuetkę zgarnęli również: Anna
Chrząszcz (AZS PJAK), która okrzyknięta została najlepszą zawodniczką
turnieju oraz najbardziej wartościowy gracz sobotnich rozgrywek:
przyjmujący TBT, Dominik Molenda.
Trofea zwycięzcom wręczali: wójt Gminy Dębe Wielkie Krzysztof
Kalinowski, dyrektor GOSiR Dębe Wielkie Rafał Wtulich oraz sędzia
zawodów Patryk Piwek.
Już dziś zachęcamy do udziału w specjalnym wydarzeniu, Siatkarskim
Turnieju Wielkich Serc, który odbędzie się w sobotę, 22 stycznia 2021.
Wspólnie z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy zagramy dla zapewnienia

najwyższych standardów diagnostyki i leczenia wzroku u dzieci. Wszystkie
środki zebrane z organizacji imprezy zostaną przekazane do Dębskiego
Sztabu WOŚP.
W najbliższą sobotę, 20 listopada 2021 nadarzy się okazja aby piłkę do
siatkówki zamienić na piłeczkę do tenisa stołowego i spróbować swoich sił
w ramach Powiatowego Turnieju Tenisa Stołowego to udziału w którym
zachęcamy .
Poniżej publikujemy wyniki zawodów:
1. Trochę Bieda Team
2. AZS PJAK
3. Chill Aut CCSPolska Warszawa
4. Watra Mrozy
Najmłodszy uczestnik: Emila Dudek (Gryffindor)
Najbardziej doświadczony gracz: Tomasz Rusiecki (eS-Łosiem)
Najlepsza zawodniczka: Anna Chrząszcz (AZS PJAK)
Najbardziej wartościowy gracz: Dominik Molenda (TBT)

