TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ HALOWEJ
O PUCHAR WÓJTA GMINY Dębe WIELKIE

O tym, że w gminie Dębe Wielkie miłośników piłkarskich zmagań nie brakuje nikogo przekonywać nie
trzeba. W niedzielę 10 marca 2019 w hali sportowej w Dębem Wielkim rozegrana została kolejna już edycja
Turnieju Piłki Nożnej Halowej o Puchar Wójta Gminy Dębe Wielkie. Kolejny rok z rzędu za organizację
zawodów odpowiedzialny był Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dębem Wielkim. Koordynatorem
turnieju był dyrektor GOSiR Rafał Wtulich. Mimo iście wiosennych widoków za oknem w tegorocznej edycji
udział wzięło 8 drużyn reprezentujących różne części naszej gminy. Choć ducha rywalizacji i sportowego
zacięcia nie brakowało, turniej przebiegł w przyjaznej atmosferze.
W tym roku tuż za podium wylądowała drużyna reprezentująca barwy dębskiego Samorządu grająca pod
nazwą „Samorząd i Przyjaciele”, brąz w sobotnim turnieju wywalczyli zawodnicy prowadzeni przez Patryka
Karpińskiego grający pod enigmatyczną nazwą: „Przepite Talenty”. Na drugiej lokacie uplasowali się
zawodnicy z teamu: „RadekKoks” z kapitanem Radkiem Kosteckim. W tym roku bezkonkurencyjni okazali
się gracze dębskiego Płomienia, grający pod zmyślną nazwą „Pikum Pakum” dyrygowani przez Mateusza
Wojdę. To oni w geście tryumfu wznieśli puchar za pierwsze miejsce. Organizatorzy przyznali też szereg
nagród indywidualnych oraz rzeczowych. Najmłodszym zawodnikiem grającym w niedzielnym turnieju został
szesnastoletni Piotr Kanclerz (z ekipy Dzieciaków). Zaszczytne miano najbardziej doświadczonego
zawodnika zawodów przypadło Sławkowi Niemczakowi (drużyna BOÑO), który udowodnił młodszym
kolegom, że wiek to tylko liczba i żadne przeciwności mu nie zagrożą.
Najlepszym bramkarzem został Radek Kostecki (kapitan RadekKoks, zaś najlepszym strzelcem Turnieju Piłki
Nożnej Halowej o Puchar Wójta Gminy Dębe Wielkie został Kacper Cacko (RadekKoks).
Marcin Świstak (Pikum Pakum) został najbardziej wartościowym zawodnikiem tegorocznego turnieju.
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W tym roku pamiątkowe tablice z podziękowaniami trafiły do osób od wielu lat zaangażowanych w
organizację turnieju. Wyrazy podziękowania powędrowały do: Mieczysława Popisa, Stefana Siporskiego,
Jana Książka oraz Henryka Smugi. Medale, puchary oraz statuetki ufundowane z kasy gminnego
GOSiR-u zwycięzcom wręczali: wójt gminy Dębe Wielkie Krzysztof Kalinowski oraz dyrektor GOSiR
Rafał Wtulich. Podziękowania przy organizacji tegorocznej edycji turnieju należą się:
-Druhom OSP, którzy bacznie czuwali nad bezpieczeństwem uczestników.
-Paniom, ze stowarzyszenia Wrzosowianki, które zadbały o pełne brzuchy naszych zawodników.
-Przedstawicielom Studium Języków Obcych z Mińska Mazowieckiego, którzy sfinansowali zakup nagród
rzeczowych dla zawodników.
Wszystkim graczom dziękujemy za udział w rozgrywkach. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy. Żądnych
rewanżu zapraszamy do udziału w letniej edycji Pucharu Wójta w Piłkę Nożną a ta planowana jest na sierpień
2019.

