W dniu 22 maja 2015 roku
w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym
im. św. Franciszka z Asyżu w Nowym Mieście nad Pilicą
odbył się: ,,Szkolny Turniej Piłki Nożnej”.

Impreza rozpoczęła się o godzinie 9.00 na boisku szkolnym. Do rywalizacji zgłosiło
się sześć drużyn. Zgłoszone drużyny podzielone zostały na dwie grupy.
Grupa ,,I”
,,SZYBCY I WŚCIEKLI”- w składzie: Mariusz Bors, Łukasz Grot, Agata Kamińska,
Konrad Dumała, Kamil Worach, Oskar Kwiecień;
,,BARCELONA”- w składzie: Mateusz Lesiak, Anna Bartyzel, Marcin Jopek, Adrian
Warszton, Jan Tomczyk, Mateusz Matysiak, Dominik Kłos;
,,REAL NOWE MIASTO” - w składzie: Bartłomiej Dąbrowski, Sebastian Podkowiński,
Dominik Petryka, Paweł Sawicki, Katarzyna Kucharska;
Grupa ,,II”
,,NIEZNISZCZALNI” - w składzie: Aleksandra Kryćka, Malwina Binkiewicz, Bartłomiej
Starnawski, Paulina Rutkowska, Dawid Puchalski, Katarzyna Kłos;
,,CZARNE ORŁY” - w składzie: Wiesław Grabski, Michał Łaski, Mateusz Kobus,
Adrian Rek, Marcin Pasiński;
,,BIAŁE ORŁY” - w składzie: Damian Bielecki, Emil Spólny, Przemysław Kozieł,
Sebastian Biedrzycki, Lucyna Czapnik, Sylwia Lesiak;
Przy sprzyjającej pogodzie piłkarze rywalizowali w drużynach złożonych z czterech
zawodników + bramkarz. Spotkania rozgrywane były systemem “każdy z każdym”.
W grupie ,,I” najlepsza okazała się drużyna ,,BARCELONA”. Drugie miejsce zdobyła
drużyna ,,REAL NOWE MIASTO”. Trzecie miejsce przypadło drużynie ,,SZYBCY I
WŚCIEKLI”. Najlepszym strzelcem w tej grupie został: Dominik Petryka, zdobywając 5 goli.

Rywalizację w ,,II” grupie wygrała drużyna ,, BIAŁE ORŁY”. Na drugiej pozycji
uplasowała się drużyna ,,CZARNE ORŁY”. Trzecie miejsce przypadło drużynie
,,NIEZNISZCZALNI”.
W tej grupie najlepszym strzelcem został Damian Bielecki, który strzelił 7 goli.
Każda drużyna otrzymała pamiątkowy puchar, a każdemu zawodnikowi wręczono
dyplom. Rozgrywki przebiegały w przyjaznej atmosferze i duchu sportowej rywalizacji.
Turniej ten pozwolił młodzieży aktywnie spędzić czas wolny, dał możliwość
wspólnej zabawy i współzawodnictwa w tak popularnej i lubianej grze. Udział w turnieju
wpłynął pozytywnie nie tylko na rozwój fizyczny, ale również na charakter uczniów,
wpajając im takie cechy jak: wola walki, zasady fair play, życzliwość wobec przegranych
i wygranych, współpraca w zespole. Celem turnieju, było również popularyzowanie zdrowego
stylu życia poprzez sport.
Już teraz serdecznie zapraszamy na kolejny turniej, który odbędzie się w przyszłym
roku szkolnym.

Organizatorzy: Mariusz Borsuk
Sławomir Grabowski
Włodzimierz Sołtysiak

