21 WRZEŚNIA 2019 - NOCNY TURNIEJ W SIATKÓWKĘ

W sobotę 21 września 2019 sympatycy siatkarskich zmagań z różnych stron Mazowsza przybyli do
Dębego Wielkiego. Amatorzy, zespoły zrzeszone w amatorskich ligach oraz młodzież i dorośli
rywalizowali o miano tych najlepszych, w dębskiej hali sportowej. Grano prawie przez całą noc.
Trzecia edycja Nocnego Turnieju w Siatkówkę Dębe Wielkie Volley CUP przyciągnęła ponad 120
zawodników. Nie mogło zabraknąć w tym kilku zespołów gospodarzy.
Punktualnie o godz. 18:00 dyrektor Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu w Urzędzie
Marszałkowskim Mirosław Krusiewicz otworzył turniej krótkim przemówieniem, a zasady
uczestnictwa w kilku słowach omówił dyrektor GOSiR Dębe Wielkie Rafał Wtulich- pomysłodawca
imprezy.
Przez blisko 9 godzin miłośnicy siatkówki rywalizowali na trzech boiskach pod czujnym okiem
sędziów oddelegowanych na tą uroczystość z ramienia MZPS. Za sterami turnieju po raz trzeci zasiedli
organizatorzy tej imprezy: Łukasz Piekarski oraz Rafał Wtulich.
W początkowej fazie turnieju zawodnicy toczyli zażarte pojedynki w trzech grupach, by
kolejno awansować do dwóch grup: finałowej oraz grającej o IV miejsce w turnieju. Po dwóch
stronach siatki stawali gracze o różnych poziomach zaawansowania. Jak podkreślali wszyscy
uczestnicy turnieju, tutaj najważniejsza jest dobra zabawa.
W przerwach między meczami zawodnicy mieli możliwość uzupełnienia kalorii, omówienia
taktyki lub podsumowania występu, przy kawie lub herbacie w kawiarence, uruchomionej na
potrzeby zawodów, zorganizowanej przez Gminny Ośrodek Kultury- współorganizatora imprezy.
Kilka minut przed godziną 4 rano wszystko było już jasne. W tym roku z lekkim niedosytem i
zaledwie pucharem za zajęcie IV-go miejsca rozgrywki zakończyli zeszłoroczni finaliści: Warszawska
Riviera. Brąz zgarnęli zawodnicy Mińskiego Ekonoma, a srebro wywalczyła drużyna gospodarzy –
Wesołej Zbieraninki prowadzonej przez Aleksandre Smugę. W tym roku złoto oraz puchar za zajęcie Igo miejsca wysoko wznosili zawodnicy Kamyków z Warszawy.
Pamiątkowymi statuetkami organizatorzy nagrodzili: najmłodszego zawodnika turnieju, 17 letniego Krystiana Czerwińskiego (Wesoła Zbieraninka). Zaszczytnym mianem najbardziej
doświadczonego zawodnika turnieju okrzyknięty został Macieja Dopierały (rocznik 1973), zawodnik
drużyny Krzywa Iwiczna. Najlepszą zawodniczką nocnego turnieju w siatkówkę została Aleksandra
Smuga, kapitan Wesołej Zbieraninki. Najbardziej wartościowym zawodnikiem nocnych zawodów
został przyjmujących z zespołu Kamyków Rowiński Przemysław.
Serdeczne podziękowania składamy osobom które zaangażowały się w organizację imprezy:
Łukaszowi Piekarskiemu oraz Jakubowi Świerczyńskiemu – sędziom stolikowym, którzy fachowo
kierowali rozgrywkami. Gabrieli Trochimiuk oraz Agacie Konowrockiej za uchwycenie naszych
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zawodników migawką obiektywu. Gminnemu Ośrodkowi Kultury w osobie pani dyrektor Anny
Piotrkowicz, organizatorki stylowej kawiarenki dla zawodników.
Zapraszamy do udziału w kolejnych sportowych aktywnościach organizowanych przez dębski
Ośrodek Sportu i Rekreacji. Na przestrzeni od września do grudnia 2019 można spróbować swoich sił
stając o walki o puchary podczas tegorocznego Powiatowego Cyklu Turniejów o Puchar Starosty
Mińskiego. Najbliższe starcie już 26 października 2019.
Szansa do rewanżu nadarzy się podczas organizacji charytatywnego Turnieju Wielkich Serc,
który rozegramy 11 stycznia 2020.
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