Regionalny Turniej Piłki Nożnej szkolnictwa specjalnego
We wtorek 20 kwietnia, na boisku
ORLIK w Kobylcu odbył się XXVI
Regionalny Turniej Piłki Nożnej na
trawie
dzieci
i
młodzieży
niepełnosprawnej
intelektualnie.
Turniej organizowany jest corocznie w
kwietniu i dotyczy szkół specjalnych
rejonu
nadnotecko-pilskiego.
Głównym organizatorem imprezy jest
Polskie Towarzystwo SpołecznoSportowe „Sprawni-Razem” Oddział Terenowy w Pile, współorganizatorem zaś
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Wągrowcu. Turniej odbywa się
na terenie Powiatu Wągrowieckiego już po raz ósmy z kolei. Turnieje
początkowo odbywały się na stadionie
OSIR przy ul. Kościuszki. Z kolei od
ubiegłego roku korzystamy na cel z
boiska ORLIK. Patronat honorowy
nad
imprezą
objął
Starosta Wągrowiecki.
Wydział
Oświaty, Kultury i Sportu zapewnił
środki finansowe na pokrycie kosztów
związanych z organizacją Turnieju.
W tym roku w Turnieju wzięły udział
4 drużyny ze szkół podstawowych: Jastrowie, Trzcianka, Piła i Wągrowiec;
5 drużyn ze szkół gimnazjalnych:
Jastrowie, Trzcianka, Piła, Gębice i
Wągrowiec oraz 2 drużyny ze szkół
ponadgimnazjalnych: Piła i Wągrowiec.
Uroczystego otwarcia Turnieju dokonał
Wicestarosta Wągrowiecki pan Tomasz
Kranc. Turniej rozgrywał się systemem
„każdy z każdym”, co pozwoliło po 17
meczach wyłonić zwycięzców.
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Kolejność zdobytych punktów była następująca:

W kat. szkół podstawowych:
I m. Piła

W kat. gimnazjów:
I m. Wągrowiec

II m. Jastrowie

II m. Jastrowie

III m. Trzcianka

III m. Piła

IV m. Wągrowiec

IV m. Trzcianka
V m. Gębice

W kat. szkół ponadgimnazjalnych:
I m. Wągrowiec
II m. Piła

Królem strzelców wśród uczniów szkół
podstawowych został uczeń SOSW
w Pile Patryk Lupa.
Najlepszym
bramkarzem
okrzyknięto
Rafała
Niedbalskiego z tej samej placówki.
Wyróżnionym
strzelcem
wśród
uczniów gimnazjum został Wojciech
Siudajewski z drużyny z Piły, zaś
najlepszym bramkarzem Sebastian
Szymański z SOSW w Wągrowcu.
Najlepszym strzelcem bramek i bramkarzem na poziomie ponadgimnazjalnym
zostali odpowiednio: Krystian Tarnowski i Paweł Nowaczewski – oboje z ZSP
nr1 w Wągrowcu. Najlepsi strzelcy i bramkarze otrzymali statuetki. Najlepsze
drużyny w poszczególnych kategoriach szkół otrzymały puchary za zdobycie I
miejsca. Każda zwycięska drużyna otrzymała odpowiednio złoty, srebrny lub
brązowy medal. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy.
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Nagrody i gratulacje wręczali:
prezes PTS-S
„SPRAWNIRAZEM” Oddziału Terenowego w
Pile - pani Aleksandra Błażejewska,
kierownik
Wydziału
Oświaty,
Kultury
i
Sportu
Starostwa
Powiatowego w Wągrowcu pani
Karolina Krenz oraz dyrektor
SOSW pani Barbara Balcerzak.
Zawody przebiegały w sportowej
atmosferze i dopingu zgromadzonych drużyn. Dopisywała słoneczna pogoda.
Mecze nadzorował sędzia główny pan Radosław Moszyński. Organizacją i
przebiegiem turnieju zajmowali się nauczyciele SOSW w Wągrowcu: pan
Dariusz Andrzejczak, pan Jarosław Owczarzak i pan Jerzy Torzewski oraz pan
Leszek Ciszewski z ZSP nr1 w Wągrowcu.
Starostwu Powiatowemu w Wągrowcu składamy podziękowania za bardzo dużą
pomoc w organizacji Turnieju, wszystkim zaś uczestniczącym drużynom
piłkarskim gratulujemy wyników i zapraszamy za rok!

ORGANIZATORZY
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