OTWARTY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ W CYGANCE
17 WRZEŚNIA 2021

W piątek 17 września 2021 roku na terenie boiska wielofunkcyjnego przy
Szkole Podstawowej w Cygance obyła się kolejna edycja Otwartego
Turnieju Piłki Nożnej dla dzieci i młodzieży. Impreza zorganizowana
została przez dębski Ośrodek Sportu i Rekreacji przy współpracy ze Szkołą
Podstawową w Cygance. Do udziału w zawodach uprawnione były drużyny
szkolne z terenu powiatu Mińskiego. Aby zwiększyć atrakcyjność
rozgrywek, zostały one podzielone na trzy różne kategorie wiekowe. Do
udziału w turnieju przystąpiło 12 zespołów. Koordynatorem i
pomysłodawcą zawodów był dyrektor GOSiR Dębe Wielkie Rafał Wtulich.
Patronat nad tym sportowym wydarzeniem objął Wójt Gminy Dębe Wielkie
Krzysztof Kalinowski.
Jako pierwsi na boisko wybiegli najmłodsi uczestnicy turnieju, dzieci z
roczników: 2012 - 2014. W tej kategorii wiekowej, puchar za zajęcie
pierwszego miejsca wysoko wznosili zawodnicy Szkoły Podstawowej z
Górek. Srebro wywalczyła drużyna z Kałuszyna a na najniższym stopniu
podium stanęli zawodnicy Dębskiej Podstawówki. Organizatorzy
najmłodszego uczestnika piątkowych zmagań ośmioletniego Jakuba
Szwaczkiewicza (SP Cyganka) nagrodzili pamiątkową statuetką. Wśród
drużyn ze Szkół Podstawowych z kl. IV-VI bezkonkurencyjna była ekipa

reprezentująca Szkołę Podstawową z Dębego Wielkiego, która z
kompletem punktów na koncie uplasowała się na czele tabeli, drugie
miejsce zajęli zawodnicy z Kałuszyna, trzecią lokatę wywalczyła drużyna
reprezentująca barwy Szkoły Podstawowej z Górek. Pamiątkowe statuetki
otrzymali: Patryk Królikowski- najlepszy zawodnik (SP Dębe Wielkie) oraz
– najlepszy bramkarz: Abramowski Bartosz (SP Kałuszyn).

W samo południe na boisko wybiegli młodzieżowcy, zawodnicy urodzeni w
latach: 2007-2008. Tutaj tytuł najlepszej drużyny młodzieżowej został
obroniony przez zeszłorocznych laureatów- zawodników ze Szkoły
Podstawowej z Dębego Wielkiego. To na ich szyjach drugi rok z rzędu
zawisły złote medale. Kolejne stopnie na podium obsadzili: uczniowie z
Górek – drugie miejsce oraz na trzeciej lokacie gospodarze, zawodnicy ze
Szkoły Podstawowej w Cygance. W tej kategorii zaszczytny tytuł
najlepszego bramkarza turnieju oraz pamiątkowa statuetka powędrowała
do Adama Matejaka (drużyna SP Dębe Wielkie).
Aby podkreślać, że wynik w zawodach sportowych dla dzieci jest rzeczą
drugorzędną a liczy się udział w sportowych aktywnościach, każdy z
uczestników zawodów z rąk organizatorów otrzymał pamiątkowy medal.
Trofea zawodnikom wręczali: dyrektor GOSiR Dębe Wielkie Rafał Wtulich
oraz dyrektor Szkoły Podstawowej w Cygance Małgorzata Wachowicz.
Za pomoc przy organizacji imprezy podziękowania kierujemy w stronę:
Jakuba Świerczyńskiego, Krystiana Kwiatkowskiego oraz Marty Siporskiej ,
którzy przy okazji zawodów piłkarskich zorganizowali także stanowisko

ASG, gdzie zainteresowani mieli okazję sprawić swoje oko strzelając z
repliki AK47 do tarczy. W tej konkurencji wyróżnienia otrzymali: Igor
Więsik oraz Bartosz Nowak.
Zachęcamy do udziału w sekcjach sportowych organizowanych przez
dębski GOSiR. Prowadzimy zajęcia z koszykówki, siatkówki, tenisa
stołowego a już wkrótce z ASG oraz lekkoatletyki.
Tych, którzy już wyczekują szansy do rewanżu uspokajamy, planujemy
kolejny piłkarski turnieju już w grudniu. Tym razem o chwałę, medale i
puchary powalczymy w hali sportowej w Dębem Wielkim. Bądźcie czujni więcej informacji wkrótce.
Zwycięzcom serdecznie gratulujemy. Poniżej prezentujemy wyniki
piątkowych zmagań:
I.

Dzieci ze Szkół Podstawowych z kl. II-III
1. SP Górki
2. SP Kałuszyn
3. SP Dębe Wielkie II
4. SP Dębe Wielkie I
5. SP Cyganka

Najmłodszy zawodnik: Jakub Szwaczkiewicz (ur. 2013)
II.

Dzieci ze Szkół Podstawowych z kl. IV-VI
1. SP Dębe Wlk.
2. SP Kałuszyn
3. SP Górki
4. SP Cyganka

Najlepszy bramkarz: (SP Kałuszyn)
Najlepszy zawodnik turnieju: Patryk Królikowski (SP Dębe Wielkie)
III.

Młodzież ze Szkół Podstawowych z kl. VII-VIII
1. SP Dębe Wielkie
2. SP Górki
3. SP Cyganka

Najlepszy bramkarz: Adam Matejak (SP Dębe Wielkie)
Więcej zdjęć dostępne jest na:
https://www.facebook.com/media/set?vanity=haladebewielkie&set=a.465
4025254659957

