FINAŁ DĘBSKIEJ HALOWEJ LIGI ZIMOWEJ

Niedziela, 26 marca 2017 – ten dzień na długo zostanie w pamięci tych , którzy uczestniczyli lub
kibicowali piłkarzom rozgrywającym FINAŁ DĘBSKIEJ HALOWEJ LIGI ZIMOWEJ.
Inicjatorami tego przedsięwzięcia byli Rafał Błażejewski, trener K.S. Jedenastka oraz Rafał Wtulich
Dyrektor GOSiR Dębe Wielkie. Patronat nad tym sportowym wydarzeniem objął Wójt Gminy Dębe
Wielkie Krzysztof Kalinowski. W ramach pięciu spotkań, dziesięć zespołów podzielonych na dwie
grupy mogło rywalizować ze sobą i kształtować swoje piłkarskie umiejętności. W rozgrywkach udział
wzięły: SRT Halinów, Jutrzenka Cegłów, Tęcza Stanisławów, APN Mińsk Mazowiecki, drużyna z
Brzózego i KS Jedenastka- gospodarz zawodów. Rozgrywki odbywały się co dwa tygodnie w Dębskiej
Hali Sportowej. Nikt nie wyszedł bez trofeum… Drużyny, które na etapie eliminacji zakończyły
rywalizację nagrodzone zostały pamiątkowymi medalami za udział w rozgrywkach.
Po pięciu emocjonujących kolejkach, w ostatnią niedzielę marca, cztery najlepsze zespoły wyłonione
z dwóch grup rywalizowały o podium. Naprzeciw siebie stanęły więc dwie drużyny gospodarza
rozgrywek – K.S. „Jedenastka” oraz dwie drużyny Akademii Piłki Nożnej z Mińska Mazowieckiego.
Przy szczelnie wypełnionych trybunach zawodnicy popisywali się swym piłkarskim kunsztem, świetną
formą sportową, niebywałymi umiejętnościami i zręcznością. Podsumowując:
Na czwartym miejscu uplasowała się druga drużyna APN Mińsk Maz.,
Tuż przed nią drugi zespół KS Jedenastka,
Na drugim miejscu APN Mińsk Maz.
Na najwyższym stopniu podium stanęła KS Jedenastka.
Tytuł najlepszego strzelca tegorocznej ligi przypadł Karolowi Sokołowskiemu z APN Mińsk
Mazowiecki. Karol, strzelił aż 37 bramek we wszystkich kolejkach tegorocznej ligi!!! Najlepszym
bramkarzem zdaniem organizatorów został Adam Matejak z KS Jedenastka. Zaszczytne miano
najlepszego zawodnika turnieju powędrowało do Kacpra Jackiewicza z drużyny gospodarzy (KS
Jedenastka).
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Pamiątkowe medale, puchary oraz statuetki dla wyróżniających się graczy wręczył Wójt Gminy Dębe
Wielkie Krzysztof Kalinowski. Żądnych rewanżu i spragnionych piłkarskich doznań organizatorzy już
teraz zapraszają do udziału w przyszłorocznej edycji Dębskiej Halowej Ligi Zimowej.
Tymczasem amatorów sportowych wrażeń zapraszamy do hali sportowej już 8 kwietnia 2017r., gdzie
będzie można spróbować swoich sił i wziąć udział w pierwszym turniej tenisa stołowego w ramach
tegorocznego Cyklu Turniejów w Tenisie Stołowym o Puchar Starosty Mińskiego.

