I POWIATOWY TURNIEJ SIATKARSKI

20 maja 2017 ten dzień na długo pozostanie w pamięci wszystkich tych, którzy zdecydowali się wziąć
udział w pierwszym Powiatowym Turnieju Siatkarskim o Puchar Dyrektora GOSiR Dębe Wielkie.
Mimo iście tropikalnych warunków pogodowych, w sobotnich rozgrywkach udział wzięło 10 zespołów
z różnych zakątków naszego powiatu: m.in.: z Halinowa, Janowa, Mińska Mazowieckiego, Dobrego
oraz aż 4 zespoły składające z mieszkańców Gminy Dębe Wielkie. Do udziału w rozgrywkach
uprawnieni byli mieszkańcy powiatu mińskiego, amatorzy, którzy ukończyli piętnasty rok życia.
Koordynatorem oraz pomysłodawcą tych sportowych zawodów, był Dyrektor GOSiR Rafał Wtulich,
który krótkim przemówieniem otworzył turniej. Rozgrywki odbywały się na dwóch boiskach.
Sędziowie Ryszard Wolski oraz Maciej Pukianiec kontrolowali przebieg gry na każdym z boisk. Poziom
rozgrywek pozytywnie zaskoczył organizatorów. Mecze były wyrównane, o wyniku często przesądzały
pojedyncze punkty. Na zdobywców pierwszych trzech miejsc czekały pamiątkowe medale oraz
puchary ufundowane przez Dębski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Ponadto organizatorzy przyznali kilka
nagród indywidualnych. Najmłodszym zawodnikiem turnieju (który grał w każdym turniejowym
meczu) został piętnastoletni Sebastian Linde (uczeń Z.S. w Dębem Wielkim) z Dream Team .
Najbardziej doświadczonym zawodnikiem turnieju został Paweł Świątek (1957r.) z drużyny Janów
Mechanik. Tytuł najlepszej zawodniczki sobotnich rozgrywek przypadł Oli Smudze z ekipy Gumisiów.
Najlepszym zawodnikiem został Wojciech Brzozowski z drużyny z Halinowa. W klasyfikacji generalnej
tegorocznego turnieju, tuż za podium znalazł się zespół gospodarzy „Liski Rabusie” z kapitanem
Patrykiem Piwkiem, na najniższym stopniu podium stanęli zawodnicy „Juveni” z Dobrego, przed nimi
zawodnicy „Mirabelki Team” z Mińska Mazowieckiego, którzy musieli uznać wyższość „Akademików”
z Halinowa. Tych, którzy z niecierpliwością wyczekują, rewanżu zapraszamy już teraz do udziału
w turniejach piłki plażowej , które na przełomie lipca i sierpnia odbędą się w Dębem Wielkim.
Tymczasem już za miesiąc, 25 czerwca 2017 zmieniamy dyscyplinę, wszystkich sympatyków biegania
zapraszamy do udziału w Biegu o Puchar Wójta Gminy Dębe Wielkie. Jedno jest pewne, będzie się
działo…
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