I TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ „ DĘBE WIELKIE CUP 2016”
19 czerwca 2016 roku wszyscy fani footballu, oderwali się od śledzenia Euro 2016 we Francji
i przenieśli się na boisko ze sztuczną trawą w Rudzie. Po raz pierwszy Ludowe Zrzeszenie Sportowe Powiatu
Mińskiego wraz z Klubem Sportowym „Jedenastka”, zorganizowało sportowy piknik pod nazwą „Dębe Wielkie
CUP 2016”. Patronat nad tym sportowym wydarzeniem objął Wójt Gminy Dębe Wielkie Krzysztof Kalinowski.
Klika minut po godzinie dziewiątej, blisko 30 przedszkolaków rozpoczynających swą przygodę ze
sportem, mogła poruszać się w rytmie latynoamerykańskich piosenek. Rozgrzewkę zafundowała im p. Joanna
Pomarańska, która będzie od września prowadzić zajęcia Zumba Dance w Dębskiej hali sportowej.

Następnie uczestników podzielono na 3 zespoły, nad którymi pieczę sprawowali trenerzy. Dzieci pod bacznym
okiem trenera Rafała Błażejewskiego miały okazję zostać królem strzelców w rzutach karnych, jednak zdanie
utrudniał dzielny smok z Studium Języków Obcych, dzielnie broniący bramki. Dzięki trenerowi Piotrowi
Stępniowi młodzi piłkarze szlifowali umiejętność prowadzenia piłki, podania oraz strzału na bramkę. Rafał
Wtulich zadbał o kondycję naszych najmłodszych adeptów, dzięki małym zabawom biegowym, gdzie każdy
młody piłkarz mógł sprawdzić swoją zwinność i wytrzymałość dzielnie uciekając, np. przed smoczym berkiem.
Ostatnią konkurencją, która czekała na najmłodszych były wyścigi rzędów, którą zdali wzorowo.
Na koniec wszystkim uczestnikom zostały rozdane pamiątkowe medale oraz dyplomy. Dla większości
z nich był to pierwszy medal w życiu. Organizatorzy jasno podkreślili, że dziś wygrali wszyscy, którzy zdecydowali
się przełamać swój strach i wyjść na boisko.
Wyjątkowym atrakcją dla wszystkich przybyłych gości był pokaz Akademii Sztuk Walki, gdzie pod
bacznym okiem trenera Dawida Matwieja (VI dan) adepci Taekwon-do ITF prezentowali swoje niecodzienne
umiejętności. Zobaczyć można było pokaz technik samoobrony, walki sportowej, a na koniec testy siły - rozbicia
betonowych bloczków.
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Dalszą część imprezy stanowiły rozgrywki piłkarskie dzieci ze szkół podstawowych z kl. I-III.
Przeprowadzony został mini turniej piłkarski. W sumie 6 zespołów m.in. z Mińska Mazowieckiego, Brzózego,
Dębego Wielkiego, Górek, Rudy oraz Wiśniewa wzięło udział we wspólnej zabawie.
Po zaciętych pojedynkach, w których niejednokrotnie dopiero rzuty karne decydowały
o zwycięstwie, zdobywcą pierwszego miejsca okazała się drużyna z Wiśniewa, zaraz za nią uplasował się zespół z
Brzózego, a na najniższym stopniu podium stanęła druga drużyna składająca się z chłopców z Dębego Wielkiego
oraz Rudy.
Podczas podsumowania rozgrywek, trenerzy podkreślili jak ważne jest kierowanie się zasadą „fair play”
oraz, że gra sportowa powinna być rozpatrywana w kategoriach zabawy. Wszystkie dzieci z kl. I-III biorący udział
w rozgrywkach otrzymały pamiątkowe medale, ponadto pierwsze trzy zespoły zostały nagrodzone pucharami.
Szczęśliwcy, trofea odbierali z rąk Wójta Gminy Dębe Wielkie Krzysztofa Kalinowskiego, który był pod
wrażeniem prezentowanego poziomu gry przez naszych podopiecznych.
Jako ostatni do wspólnej rywalizacji przystąpiły dzieci starsze ze szkół podstawowych z kl. IV-VI. W sumie
trzy drużyny: z Dębego Wielkiego, Mistowa oraz Górek rywalizowały o miano tej najlepszej.

Tym razem chłopcy z Dębego Wielkiego nie mieli sobie równych i pewnie sięgnęli po puchar za pierwsze
miejsce. W środku stawki uplasował się zespół z Mistowa, a tuż za nim drużyna reprezentująca Szkołę
Podstawową z Górek. Medale zwycięzcom wręczył Wójt Gminy.
Podsumowując, mimo wręcz tropikalnych warunków i tuż przed końcem roku szkolnego, ponad 110
dzieci, wzięła udział w pierwszym „Campie” o tematyce piłki nożnej „Dębe Wielkie CUP 2016”. Po raz pierwszy
tego typu inicjatywa- pikniku sportowego, pojawiła się w Naszej Gminie. Mamy nadzieje, że łącząc siły razem
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trafimy do jeszcze szerszego grona odbiorów i wspólnie krzewić będziemy kulturę fizyczną, która w czasach
cyfryzacji coraz częściej przegrywa z komputerem czy tabletem.
Za wsparcie dziękujemy Studium Języków Obcych w Mińsku Maz. , które ufundowało gadżety dla
zwycięzców w najmłodszej kategorii wiekowej.
Wszystkim zwycięzcom gorąco gratulujemy i zapraszamy na zajęcia sportowe w naszej gminie. Oferta,
dzięki rozbudowanej w ostatnich latach infrastrukturze sportowej jest bardzo szeroka, od piłki nożnej, poprzez
siatkówkę aż po sztuki walki. Z pewnością każdy znajdzie coś dla siebie.
Poniżej prezentujemy wyniki turnieju:
I. Kat. Dzieci ze szkół podstawowych z kl. I-III
1. SP Wiśniew
2. SP Brzóze „KS Jedenastka”
3. SP Dębe Wielkie „Football Academy 2”
4. SP Mińsk Mazowiecki „KS Jedenastka”
5. SP Górki „Nieoszlifowane diamenty” oraz SP Dębe Wielkie „Football Academy 1”
II. Kat. Dzieci ze szkół podstawowych z kl. IV-VI
1. SP Dębe Wielkie „Biuro Art Team”
2. SP Mistów
3. SP Górki „FC Górki”

