TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ 31 STYCZNIA 2016R.

31 stycznia 2016 – ten dzień na długo pozostanie w pamięci wszystkich tych, którzy
zdecydowali się wziąć udział w kolejnej już edycji Gminnego Turnieju Piłki Nożnej. Łącznie
aż 13 zespołów rywalizowało w czterech kategoriach. Warto podkreślić, że skład każdej
z drużyn stanowiły dzieci i młodzież zamieszkujące Naszą Gminę. Tak liczna obsada
z pewnością świadczy o tym, że Dębski sport ma się coraz lepiej a sukcesy lokalnych szkół,
klubu sportowego „Płomień” i innych stowarzyszeń działających na rzecz kultury fizycznej
nie są przypadkiem.
Podczas tegorocznej edycji Gminnego Turnieju Piłki Nożnej po raz pierwszy naprzeciwko
siebie stanęły dziewczęta. Zespół „Hello, it’s We” – stanowiący uczennice ze S.P. w Dębem,
podejmował zespół „Górki Star”, w skład którego wchodziły piłkarki ze Szkoły Podstawowej
w Górkach. Po zaciętym 12 minutowym spotkaniu zwyciężczyniami okazały się dziewczęta
z Dębego i to one sięgnęły „po złoto”.
Drużyna „FC Górki” zdominowała najmłodszą kategorię wiekową i pewnie zajęła pierwsze
miejsce wśród zawodników z klasach I-III. „Biuro Art team”- ekipa chłopców z Dębego nie
miała sobie równych w klasach IV-VI. Pośród 6 zespołów w gimnazjum „FC Cebulaki”,
okazały się czarnym koniem turnieju i to oni zajęli najwyższe miejsce na podium.

Na wszystkich uczestników tegorocznych zawodów czekały pamiątkowe medale oraz
dyplomy, zdobywcy pierwszych czterech miejsc dodatkowo otrzymali pamiątkowe puchary.
Nagrody zostały ufundowane przez Wójta gminy Dębe Wielkie Krzysztofa Kalinowskiego.
Zaś dzięki wsparciu Studium Języków Obcych z Mińska Mazowieckiego, finaliści z kategorii
gimnazjum otrzymali rzeczowe upominki.

Specjalną nagrodę -pamiątkową statuetkę

otrzymał najmłodszy uczestnik turnieju, 6 letni Szymon Gałązka, zawodnik drużyny
„Nieoszlifowane Diamenty” z S.P. Górki. Podczas turnieju nie mogło również zabraknąć
Smoka, który chętnie pozował do zdjęć wraz z finalistami najmłodszej kategorii.
Organizatorów cieszy fakt, że chętnych do gry jest coraz więcej. Mamy nadzieję, że
tegoroczny rekord ilości drużyn w przyszłym roku uda się pobić.
Poniżej prezentujemy wyniki turnieju:
1. Dzieci S.P. kl. I-III
1. „FC Górki” – S.P. Górki
2. S. P. w Dębem Wielkim im. WBK KS Respekt
3. „Nieoszlifowane Diamenty” – S.P. Górki
1. Dziewczęta S. P.
1. „Hello, it's we” -S.P. Dębe Wielkie
2. „Górki Star” -S.P. Górki
1. Chłopcy kl. IV-VI
1. „Biuro Art team” -S.P. Dębe Wielkie
2. „FC Górki” – S.P. Górki
3. SP Ruda
1. Kat. Gimnazjum:
1.

„FC Cebulaki”

2. ''Popuś i przyjaciele''
3. „ACE PAJACE”
4. „Żyleta Team”

Zapraszamy również na II Turniej Piłki Nożnej Halowej L.Z.S. Powiatu Mińskiego dla dzieci
i młodzieży szkolnej z terenu powiatu mińskiego, który już w marcu odbędzie się w Hali
Sportowej w Dębem Wielkim.

WIĘCEJ ZDJĘĆ W GALERII

