
ZDOBYWAMY PUCHAR LIGI POWIATOWEJ !!! 

             Znakomicie zakooczyły się dla naszych drużyn tegoroczne rozgrywki w ramach Ligi Powiatowej w piłce 
halowej, klasa sportowa III b zdominowała ligę wygrywając cały turniej natomiast klasa II b przegrała tylko z naszą 
klasą starszą oraz nie przegrywając żadnego meczu w turnieju finałowym zajęła ostatecznie 7 miejsce i gdyby w 
ostatnich sekundach meczu w fazy grupowej utrzymałaby zwycięstwo to w półfinałach mielibyśmy dwóch 
reprezentantów, ale jak mówi przysłowie co się odwlecze…… 

Poniżej częśd opisu turnieju finałowego, który ukazał się na portalu kartuzy.info 

              Ostatnim akcentem był turniej finałowy, który odbył się na hali w Somoninie. Na podstawie wyników 
uzyskanych w eliminacjach drużyny podzielono na dwie grupy (pięcio i cztero drużynową). Rywalizacja dziewięciu 
najlepszych drużyn powiatu była bardzo wyrównana i przyniosła sporo niespodziewanych rozstrzygnięd. Grupę A 
wygrało Gimnazjum w Stężycy (8 pkt), obok którego awans do półfinałów uzyskało niespodziewanie Gimnazjum w 
Sulęczynie (7 pkt). Trzecie miejsce przypadło Gimnazjum z Szopy (5 pkt), dzięki czemu drużyna ta walczyła o piąte 
miejsce. Drugiej drużynie Gimnazjum z Żukowa (4 pkt) oraz gospodarzom z Somonina (1 pkt) pozostała walka o 
miejsca 7-9. W grupie B o awans do grupy medalowej do kooca walczyły trzy drużyny. Ostatecznie rywalizację 
wygrało Gimnazjum nr 1 w Kartuzach (7 pkt) obok którego awans do ½ finału uzyskało faworyzowane Gimnazjum w 
Żukowie (6 pkt). Trzecie Gimnazjum w Staniszewie (4 pkt) zagrało o piąte miejsce, zaś czwarte Gimnazjum w 
Chmielnie (0 pkt) o miejsca 7-9. 

Następnym etapem rywalizacji była faza pucharowa. Rozpoczęła się od rywalizacji o najniższe miejsca i 
ostatecznie miejsce siódme zajęła druga drużyna gimnazjum w Żukowie wyprzedzając zespoły z Chmielna i 
Somonina. W międzyczasie rozegrano mecze półfinałowe,  w których mimo ambitnej postawy przeciwników 
zasłużenie swoje pojedynki wygrali uczniowie Gimnazjum z Żukowa pokonując 2:0 Stężycę oraz Gimnazjum nr 1 w 
Kartuzach, które okazało się lepsze od Gimnazjum z Sulęczyna w stosunku 3:1. Ostatnim etapem były mecze o 
poszczególne miejsca. Miejsce piąte zdobyło Gimnazjum w Staniszewie pokonując Szopę 3:1. W meczu o najniższy 
stopieo podium Gimnazjum ze Stężycy pokonało Sulęczyno 1:0. W finale spotkały się najlepsze tego dnia drużyny 
Gimnazjum w Żukowie oraz Gimnazjum nr 1 w Kartuzach. Uczniowie z Żukowa wzięli rewanż za porażkę w fazie 
grupowej i po stojącym na wysokim poziomie meczu pokonali swoich przeciwników 2:0. 

Po zakooczeniu turnieju Pani Dyrektor Zespołu Szkól w Somoninie Jolanta Bociaoska wręczyła wszystkim 
drużynom puchary i dyplomy oraz zawodnikom trzech pierwszych drużyn  medale. Wręczono również pamiątkowe 
statuetki wyróżnionym zawodnikom turnieju finałowego. Królem strzelców został Daniel Kuchta z Gimnazjum 
Żukowo, najlepszym bramkarzem wybrano Filipa Petke z Gimnazjum Żukowo, zaś najlepszym zawodnikiem Roberta 
Kitowskiego z Gimnazjum Staniszewo. 

 

Składy naszych drużyn: 

Klasa III b 

1. Piór Paweł 

2. Iwanowski Piotr 

3. Raulin Adrian 

4. Szadach Krzysztof 

5. Formela Jakub 

6. Otocki Tomasz 

7. Kuchta Daniel 

8. Lidzbarski Adrian      

Klasa II b 

1. Banaszek Albert 

2. Roda Jakub 

3. Petke Filip (bramkarz w kl. III b) 

4. Konkol Łukasz 

5. Litzbarski Tymoteusz 

6. Adamczyk Oskar 

7. Teca Bartłomiej 

8. Borowicz Maciej 

9. Syldatk Eryk 

    

 GRATULUJEMY !!! 

Opiekunowie: Piotr Kwiatkowski oraz Barbara Kostecka 

Poniżej fotorelacja 



 

Kl. III b 

 

Daniel Kucha – najskuteczniejszy strzelec 



 

Filip Petke – najlepszy bramkarz turnieju 

 

Mecz Chmielno – Żukowo II 



 

Finał Żukowo I – Kartuzy 

 

Uczestnicy turnieju 


