TURNIEJ PIŁKARSKI

W sobotę 18 stycznia 2020 r. dębska hala sportowa stała się areną piłkarskich zmagań zawodników
urodzonych w latach: 2010 i młodszych. To wszystko w ramach zawodów piłkarskich pn. Dębe Wielkie
Winter CUP 2020, których organizatorem było Stowarzyszenia Sport4kids. Koordynacją turnieju zajęli
się: Rafał Błażejewski- trener KS Jedenastka oraz dyrektor GOSiR Dębe Wielkie Rafał Wtulich.
Do udziału w rozgrywkach zgłosiło się 10 zespołów z najróżniejszych stron Mazowsza. Gościliśmy
drużyny z: Halinowa, Sulejówka, Siennicy, Tłuszcza, Węgrowa, Stoku Lackiego, Stanisławowa, Siennicy
oraz oczywiście Dębego Wielkiego.
Rozgrywki odbywały się w dwóch grupach pod bacznym okiem dwóch sędziów. Mimo, że sportowa
walka była na wysokim poziomie to po każdym zakończonym meczu, niezależnie od wyniku zespoły
przybijały piątki.
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Kilka minut przed godziną 15 wszystko było już jasne. Na czwartym miejscu, tuż za podium uplasował
się zespół Czarnych Węgów II. „Brąz” zgarnęła drużyna Wiktorii Sulejówek, „srebro” zaś zespół
gospodarzy – KS Jedenastka. Po emocjonującym finale puchar za zajęcie I-go miejsca pojechał w tym
roku do Halinowa, w geście tryumfu zawodnicy SRT wysoko wznosili wywalczone trofeum.
Organizatorzy przyznali też szereg nagród indywidualnych. Królem strzelców sobotniego turnieju został
Wiktor Mudant (KS Halinów). Julka Błaszczak z Wiktorii Sulejówek nie ustępowała swoim kolegom na
krok, nie szczędząc przy tym potu i łez - to ona została okrzyknięta najlepszą zawodniczą turnieju.
Najlepszym bramkarzem rozgrywek został Maciek Sieradzan z dębskiej Jedenastki.
Na dowód tego, że wynik zawodów jest sprawą drugorzędną, a po zakończonych rozgrywkach każdy
uczestnik może czuć się zwycięzcą, koordynatorzy rozgrywek każdego gracza nagrodzili pamiątkowym
medalem. Wierzymy, że doświadczenie wyniesione z sobotnich zawodów w przyszłości będzie
procentować, a zawodnicy będą jeszcze chętniej doskonalić swoje umiejętności na treningach.
Zawodnikom medale wręczali: Rafał Wtulich, dyrektor dębskiego GOSiR-u oraz Rafał Błażejewski- na
co dzień trener oraz koordynator w klubie sportowym Jedenastka Dębe Wielkie.
Trofea sportowe zostały dofinansowane ze środków Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dębem
Wielkim.
Pamiętajcie, nuda jest tylko jedną z opcji. Udowadniając tą tezę, już teraz zapraszamy do udziału w
kolejnych wydarzeniach współorganizowanych przez Dębski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Okres ferii
zaczynamy imprezowo: w sobotę 8 lutego 2020 r. planujemy rozgrywki w Tenisa Stołowego. W
niedzielę będzie ekstremalnie – zagramy Otwarty Turniej w Warcaby . W okresie ferii w dniach 17-21
lutego 2020 r. zachęcamy do udziału w zorganizowanych półkoloniach. Ferie kończymy także na
sportowo, to za sprawą Otwartego Turnieju Piłki Nożnej dla dzieci i młodzieży, który odbędzie się 15 i
16 lutego 2020 r.
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