18 CZERWCA 2017
POWIATOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ PN. „FOOTBALL NA TAK”

W niedzielę, 18 czerwca na boisku ze sztuczną nawierzchnią w Rudzie (gmina Dębe Wielkie) odbyły
się piłkarskie zawody. To wszystko za sprawą Stowarzyszenia „Sport 4 Kids”, które przy współpracy z
Gminnym Ośrodkiem Sportu i Rekreacji zorganizowało Powiatowy Turniej Piłki Nożnej pn. „Football
na Tak”. Impreza była skierowana do dzieci z przedszkoli oraz ze szkół podstawowych.
Frekwencja i pogoda dopisały, a teren wokół boiska szczelnie wypełnili kibice, którzy głośno
dopingowali swoich faworytów.
Wśród najmłodszych uczestników turnieju –Przedszkolaków organizatorzy naliczyli pięć zespołów. Po
zakończonych rozgrywkach każdy spośród najmłodszych uczestników, otrzymał pamiątkowy medal
za udział turnieju.
W rozgrywkach dzieci z kl. 1-2 udział wzięło 6 drużyn. Po zaciętych meczach, gdzie często o wyniku
decydowały ostatnie minuty, najlepszymi okazali się zawodnicy Akademii Piłki Nożnej z Mińska Maz.,
tuż za nimi zespół gospodarzy- Jedenastka Dębe Wlk., a na najniższym stopniu podium stanęli adepci
Tęczy Stanisławów.
Wśród drużyn grających w kat. 3-4 o miano najlepszych walczyło 6 zespołów. W tej kategorii
wiekowej bezkonkurencyjni okazali się
wychowankowie Akademii Piłkarskiej z Mińska
Mazowieckiego, którzy stanęli na pierwszym oraz drugim miejscu. Po serii rzutów karnych na trzecim
miejscu uplasowała się Dębska Jedenastka.
Najstarsza kategoria wiekowa to popis 4 zespołów. Na czele stawki ponownie Akademia Piłki Nożnej z
Mińska Maz, której dwie drużyny bez większych problemów zajęły odpowiednio: pierwsze oraz
drugie miejsce, na za nimi drużyna ze Szkoły Podstawowej z Wiśniewa.
Zdobywcy pierwszych trzech miejsc w każdej z kategorii nagrodzeni zostali pamiątkowymi medalami
oraz pucharami, które wręczali: Wójt Gminy Dębe Wielkie Krzysztof Kalinowski, Dyrektor GOSiR Rafał
Wtulich oraz koordynator imprezy Rafał Błażewski.
Była to już druga edycja turnieju, która przyciągnęła rekordową liczbę: 21 zespołów, grających w
czterech kategoriach wiekowych. Ten sukces nie był by możliwy, gdyby nie wsparcie Gminnego
Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz pomoc finansowa ze strony powiatu mińskiego.
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Wszystkich spragnionych kolejnych zawodów w piłkę nożną zapraszamy do udziału w Dębskiej
Zimowej Lidze Piłkarskiej, która ruszy początkiem stycznia 2018.
Już we wrześniu będzie możliwość sprawdzenia swoich sił w innej dyscyplinie: od września do grudnia
w hali sportowej w Dębem Wielkim odbywać się będzie Powiatowy Cykl Turniejów w Tenisie
Stołowym ,na który już teraz serdecznie zapraszamy. „Pierwsze starcie”: 23 września 2017.
Wyniki turnieju „Football na Tak” :
I.
Kat. SP kl. 1-2
1. APN Mińsk Maz.
2. Jedenastka Dębe Wlk.
3. Tęcza Stanisławów
II.
Kat. SP kl. 3-4
1. APN Mińsk Maz.
2. APN Mińsk Maz.
3. Jedenastka Dębe Wlk.
III.
Kat. SP kl. 5-6
1. APN Mińsk Maz (05-06)
2. APN Mińsk Maz.(04)
3. S.P. Wiśniew
4. S. P. Górki

