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Wielka · piłkarska przygoda 
• Równolegle z rywalizacją na mistrzostwach świata w Brazylii, 
minimistrzostwa rozgrywają uczestnicy Turnieju Deichinanna 

Pilkanożna 

Magdalena linula 
magdalena.zjmna@pomorska.pl 

Rozgrywki toczą się w trzech 
kategoriach: U-11 (2003-2004), 
U-9 (2005-2006) oraz U-7 (2007 
i młodsi). To oznacza, że w tur
nieju mogływziąć udział nawet 
czterolatki. Dla tak małych 
dzieci gra w piłkę ma być jed
nak tylko zabawą. Dlatego gru. 
pa Barnbilli nie rywalizowała o 
miejsca, a wyłącznie dla frajdy. 
Brała też udział w utworzonej 
Piłkarskiej Akademii Przed
szkolaka, w której można było 
nauczyć się żonglowania, wy
mijania przeciwnika czy strza
łów do bramki. 

Długadroga do finału 
Starsze grupy walczą już o tro
fea i atrakcyjne nagrody. 
Uczestnicy turnieju w katego
riach U-9 i U-11 najpierw musie
li przejść przez eliminacje miej
skie. Te rozgrywane były w 
Bydgoszczy, Toruniu, Wrocta
wiu, Wałbrzychu, Opolu, Czę
stochowie; Zielonej Górze, Go
rzowie Wielkopolskim, Szcze
cinie, Poznaniu, Gdyni, Gdań" 
sku, Białymstoku, Radomiu, 
Łodzi, Mysłowicach, Tychach, 
Knurowie, Krakowie, Lublinie, 
Nowym Sączu, Rzeszowie i 
Tarnowie. 

W każdym z miast przez sie
dem weekendów drużyny roz
grywały spotkania ligowe. Na 
ich podstawie powstała tabela 
decydująca o rozstawieniu 
podczas fazy pucharowej. Fina
ły miejskie już za nami. 

. Wygrali prawie wszystko 
Każda z drużyn miała swoją . 
nazwę, odpowiadającą wybra
nemu krajowi. W Bydgoszczy 
rywalizację w grupie U-9 wy-

.,._ Reprezentacja SP Zawisza (grała jako Dania) wygrała w Bydgoszczy w kategorii U-9. Teraz chłopcy 
i ich trener sprawdzą się w finale ogólnopolskim rozgrywek. który odbędzie się w Opolu 

grała reprezentacja SP Zawiszy 
(rocznik 2005), startująca jako 
Dania. Przez poszczególne eta
py przeszła jak burza: wygrała 
17 spotkań, raz zremisowała 
z drużyną Niemiec. W fmale 
pokonała Nigerię 3:2. 
U.9DAMA: Oskar Wawrzyniak, Tomasz 

,(habasiński, Filip Lewandowski, Jakub 
Ryakowski, Mateusz śmiglewski, Norbert 
Gaakowski, Michał Szweda; Zak A b bon, Adam 

· Wierzbicki. Tniner TomaszWie11bicki. 

W kategorii U-n w Bydgosz
czy niepokonana była repre
żentacja Ghany. Zwycięstwo 
winiejskim finale zapewniło im 
zwycięstwo nad drużyną Ho
landii 5:1. Dodatkowo, dwóch 
zawodników Ghany znalazło 
się na czele kl9-syfikacji strzel
ców. Jakub Dobrowolski strze
lił 57 bramek, a drugi w rankin
gu Jakub Nęcka zdobył w tur
nieju 37 goli. 

U-n GHANA: Wiktor T !)'buś, Nikodem Kielich, 
Oskar Chęś, Mateusz Chudziński, Jakub Dobro
wolski, Fabian Trynkiewia,Jakub Nęcka, Mate
usz Olszewski, Norbert Rutkowski, Łukasz Tabisz. 
Trener: Robert Wysocki. 

W Toruniu w grupie U-9 wy
grała Szwajcaria. W pierwszym 
etapie rywalizacji uległa tylko 
raz - zespołowi Szwecji. Ale 
tym samym rywalóm zrewan
żowała się w finale; wygrywa
jąc2:1. 
U-9 SZWAJCARIA: Julian Kolbus, Tomasz 
And11ejauk, Łukasz Wójcik, Jan Krzywka, Ma· 
ciek Ruciński, Marcin Rutkowski, Jakub Fosiński, 
Konrad Watkowski, Oskar Pietrusiński. Trener: Ja
rosław Sochacki. 

· W kategorii U-11 wygrali 
chłopcy grający jako Argenty
na. W finale miejskim pokona
li Holandię 3:2. 
U -n ARGENlYNA: Michał Zapała, Szymon 
Karniak. Dawid Nowakowski, Kacper Kowalski, 

MHosz Maciejewsł<i, nip Kuayński, Mateusz 
Grzywiński, Daniel Neuman, Karol Neuman, Woj
dech Pniewski. Trener: Sebastian Neuman. 

Barcelona czeka 
Te cztery drużyny awansowa
ły do ogólnopolskiego Finału 
Finałów, który odbędzie się 27 -
29 czerwca w Opolu. Tam wal
czyć będą z przeciwnil<ami z in
nych miast i regionów. 

Trzymamy za nich kciuki. · 
Stawką wielkiego finału jest ni~ 
tylko prestiż i ogromna saty
sfakcja, ale również fantastycz
ne nagrody. Zwycięskie druży
ny czeka wizyta na stadio
nie Camp Nou w Barcelonie. 
Dodatkowo, podczas turnieju 
finałowego ze wszystkich ze
społów zgłoszonych do turnie
jl,.l zostaną wylosowane dwa, 
które będą miały okazję obej
rzeć na żywo mecz Borussii 
Dortmund. e 


