NOCNY TURNIEJ SIATKARSKI DĘBE VOLLEY CUP
25 WRZESNIA 2021 ROK

W sobotę 25 września 2021 dębska hala sportowa po raz pierwszy w tym
roku stała się areną siatkarskich zmagań. To wszystko za sprawą
organizacji Nocnego Turnieju Siatkarskiego Dębe Volley CUP, którego
przeprowadzeniem zajął się sztab Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w
Dębem Wielkim.
Do udziału w rozgrywkach przystąpiło 10 zespołów, które reprezentowały
najróżniejsze strony Mazowsza. Punktualnie o godz. 18:00 zawody
otworzył dyrektor GOSiR, koordynator imprezy Rafał Wtulich. Rozgrywki
prowadzone były w dwóch grupach, równolegle na dwóch boiskach. Mecze
odbywały się pod czujnym okiem sędziów: Patryka Piwka oraz Piotra
Białka.
Emocji nie brakowało, zaciekłe spotkania toczyły się punkt za punkt. W
kilku spotkaniach konieczne było rozegranie tiebreaka. W przerwach
między meczami zawodnicy mieli możliwość uzupełnienia kalorii,
omówienia taktyki lub podsumowania występu, przy kawie lub herbacie w
kawiarence, uruchomionej na potrzeby zawodów.
Kilka minut po godzinie 4 nad ranem już wszystko było jasne… Odrobinę
szczęścia tym razem zabrakło zawodnikom Wesołej Zbieraninki, którzy
ostatecznie zajęli 4 miejsce. Na najniższym stopniu podium w tym roku
stanęli tegoroczni debiutanci, gracze AZS Gocław. Srebro oraz drugie
miejsce w nocnym turnieju wywalczyli zawodnicy Warszawskiej Riviery,

którzy w finale musieli uznać wyższość siatkarzy grających pod
enigmatyczną nazwą: Trochę Bieda Team, na ich szyjach zawisły
pamiątkowe, złote medale.
Ponadto pamiątkowymi statuetkami organizatorzy nagrodzili:
najmłodszego zawodnika turnieju Kacpra Borkowskiego (East Coast
Squad). Zaszczytnym mianem najbardziej doświadczonego gracza
sobotnich zmagań okrzyknięty został Krzysztof Pachoński (rocznik:
1979), zawodnik drużyny CSH Trzymiasto. Najlepszą zawodniczką
nocnego turnieju w siatkówkę została Aleksandra Smuga, kapitan Wesołej
Zbieraninki. Najbardziej wartościowym zawodnikiem nocnych zawodów po
raz kolejny został przyjmujących z zespołu Trochę Bieda Team, Rowiński
Przemysław.
Serdeczne podziękowania składamy osobom które zaangażowały się w
organizację imprezy: Jakubowi Świerczyńskiemu - sędziemu stolikowemu
oraz Gabrieli Trochimiuk za uchwycenie naszych
zawodników migawką obiektywu.
Zapraszamy do udziału w kolejnych sportowych aktywnościach
organizowanych przez dębski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Tych, którzy już
teraz wyczekują okazji do rewanżu zapraszamy do udziału w Turnieju
Siatkówki o Puchar Dyrektora GOSiR Dębe Wielkie, który 13 listopada
2021 odbędzie się w dębskiej hali sportowej. Na przestrzeni od września
do grudnia 2021 można spróbować swoich sił stając do walki o puchary
podczas tegorocznego Powiatowego Cyklu Turniejów o Puchar Starosty

Mińskiego. Najbliższe starcie już 16 października 2021.
Zapraszamy do zapoznania się z galerią zdjęć z tego wydarzenia,
dostępne są na:
https://www.facebook.com/media/set?vanity=haladebewielkie&set=a.467
4351045960711

