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 18 stycznia 2011 roku w gościnnej sali  Zespołu Szkół w Strzepczu odbył się feryjny turniej 

halowej piłki nożnej o Puchar Dyrektora GDK w Lini Jana Trofimowicza. Organizatorem i sędzią był 

sam dyrektor GDK.  Z zaproszenia skorzystało aż 14 drużyn z terenu gminy. Oddzielnie rywalizowali 

uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych a także dziewczęta.  

 6 drużyn szkół podstawowych rywalizowało w dwóch grupach. W grupie A grały ARKA  

Smażyno, GKS Linia, REAL Miłoszewo., natomiast w grupie B LWY Strzepcz, FC Linia, MKS Lewinko. 

Drużyny grały systemem każdy z każdym a wynik końcowy zwycięzcę promował awansem do finału, 

drużyny z drugich miejsc grały w małym finale, natomiast te, które zajęły odpowiednio 3 miejsce w 

grupie grały o V miejsce w turnieju.  

 W meczu o V miejsce Real Miłoszewo po rzutach karnych zwyciężył MKS Lewinko, w 

regulaminowym czasie padł wynik 1:1. W meczu o III miejsce zmierzyły się Arka Smażyno i FC Linia, 

po emocjonującym pojedynku, w którym zwycięstwo przechodziło z rąk do rąk, ostatecznie zwyciężyli 

zawodnicy z Lini 3:2. W finale rocznika 1998 i młodsi spotkali się zwycięscy grup GKS Linia i LWY 

Strzepcz. Bezapelacyjnie wygrali zawodnicy GKS 4:0. Drużyna zagrała w składzie Dominik Konkel, 

Artur narewski, Arkadiusz Grzenkowicz i Dawid Rybicki.  

  Analogicznie w gronie gimnazjalistów również wystąpiło 6 zespołów podzielonych na dwie 

grupy. W grupie A zwyciężył zespół Kolejorz Lewino, który tylko bilansem bramek strzelonych 

zwyciężył rywalizację z Lechią Linia, na 3 miejscu w grupie znalazł się Inter Miłoszewo. W grupie B 

bezkonkurencyjny okazał się zespół OSP Linia. Drugie miejsce w grupie zajęła drużyna SKS Strzepcz a 

trzecie KKS Strzepcz. W meczu o V miejsce Inter Miłoszewo pokonał KKS Strzepcz w rzutach karnych, 

w regulaminowym czasie padł wynik 1:1. W meczu o trzecie miejsce SKS Strzepcz pokonał Lechię 

Linia 1:0, natomiast w finale OSP Linia rozgromił Kolejorz Lewino aż 7:1. W zwycięskim zespole grali: 

Radosław Langa, Szymon Maszota, Krzysztof Polejowski oraz Karol Stencel. W pokazowym meczu 

piłki nożnej na wesoło wystąpiły dziewczęta z Miłoszewa i Strzepcza 4:0. 

Zwycięskie drużyny otrzymały pamiątkowe puchary natomiast wszystkie drużyny dyplomy i sprzęt 

sportowy w postaci piłek. 

 

 


