Dębe BASKET CUP

W sobotę 30 listopada 2019 r. w hali sportowej w Dębem Wielkim rozegrany
został Turniej Koszykówki dla dzieci 2x2 Dębe BASKET CUP. Zawody zostały
zorganizowane przez dębski GOSiR, Michała Tkaczyka oraz Jakuba Woźnicę trenerów prowadzących zajęcia w lokalnej sekcji koszykarskiej.
Zawody zostały skierowane do chłopców z roczników 2007 i młodszych.
W sobotnim turnieju udział wzięło 8 dwuosobowych drużyn, w tym 3 trzy z nich
stanowiły ekipy składających się z dzieci trenujących w lokalnej sekcji. Mecze
rozgrywane były na jeden kosz, trwały nie dłużej niż 10 min lub do zdobycia przez
którąś z drużyn 11 punktów. Po zaciekłych eliminacjach do półfinałów
awansowali zawodnicy: Protezy, BC Miśki, Palmo Jeans oraz Team Bulls. Kilka
minut po 13:00 wszystko było już jasne… Tuż za podium uplasowała się drużyna
Team Bulls, brązowe medale wywalczyli zawodnicy Protezy, srebro Palma Jeans,
natomiast złote medale zawisły na piersiach graczy BC Miśki. Ponadto zdobywcy
pierwszych trzech miejsc nagrodzeni zostali nagrodami rzeczowymi.
Szczęśliwcom nagrody wręczał: Wójt Gminy Dębe Wielkie Krzysztof
Kalinowski, Radny Gminy Dębe Wielkie Leszek Woźnica, Dyrektor GOSiR
Dębe Wielkie Rafał Wtulich oraz sędziowie rozgrywek: Michał Tkaczyk wraz z
Jakubem Woźnicą. Organizatorzy pamiątkowymi statuetkami nagrodzili: 9-cio
letniego Dominika Wieczorka, najmłodszego uczestnika turnieju oraz najbardziej
wartościowego gracza, którym został Michał Stratczuk. Ponadto wszyscy
uczestnicy sobotnich zmagań z rąk wójta gminy otrzymali pamiątkowe medale za
udział w zawodach. Trofea zostały ufundowane przez dyrektora GOSiR Dębe
Wielkie Rafała Wtulicha.

Dębe BASKET CUP
Zapraszamy do udziału w kolejnych aktywnościach organizowanych przez
dębski Ośrodek Sportu i Rekreacji. W grudniu wiele wydarzeń sportowych,
pamiętajcie - NUDA JEST TYLKO JEDNĄ Z OPCJI!
Już w niedzielę 8 grudnia w hali sportowej w Dębem Wielkim odbędzie się
finałowy, piąty turniej z serii tegorocznego Cyklu Turniejów w Tenisa Stołowego
o Puchar Starosty Mińskiego. Tydzień później w sobotę w Górkach, podczas
drugiej edycji Biegu Mikołaja na amatorów tej aktywności fizycznej czekać
będzie blisko 5-cio kilometrowa trasa. W niedzielę 15 grudnia w hali sportowej
w Dębem Wielkim 16 drużyn z Mazowsza powalczy o medale i puchary w
ramach Charytatywnego Turnieju Siatkarskiego Gramy i Pomagamy.

