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Na boisku ORLIK w Lini 6 kwietnia odbyły się dwa turnieje piłkarskie dla drużyn szkolnych – 

gimnazjalnych i podstawowych. Młodzi piłkarze walczyli o Puchary ufundowane przez Wójta Gminy 

Linia Łukasza Jabłońskiego.  

Organizatorami zawodów byli: Zarząd Gminnego Stowarzyszenia LZS w Lini oraz Gminny Dom 

Kultury w Lini. Sędziami zawodów byli: Miłosz i Jakub Brzescy oraz Jan Trofimowicz.  

W kategorii klas gimnazjalnych – roczników 1997-1999 rywalizowało 6 zespołów 

podzielonych na 2 grupy, grając systemem każdy z każdym po 10 minut.  W pierwszej grupie 

zwyciężyła drużyna Zakrzewa przed Lewinem (zadecydowały serie rzutów karnych) oraz Smażynem. 

W grupie B. również poprzez lepszy bilans bramkowy zwyciężyła drużyna z Milwina przed FC Kazirody 

Linia i San marino Linia. W meczach półfinałowych Zakrzewo pokonało 1:0 FC Kazirody a Milwino 

pokonało Lewino 2:0. W meczu o III miejsce drużyna Kazirody pokonała Lewino 1:0. W finale Milwino 

zdecydowanie pokonało Zakrzewo 3:0. Wszystkie drużyny otrzymały dyplomy a 3 najlepsze puchary. 

Dla zwycięzców główną nagrodą była piłka.  

W młodszej kategorii rocznika 2000 i młodsi rywalizowało 5 drużyn, które grały systemem 

każdy z każdym. Ambitni chłopcy, wszystkie mecze traktowali bardzo poważnie i dzielnie walczyli o 

każdy metr boiska. W końcowej klasyfikacji wygrywając wszystkie mecze zwyciężyła drużyna Atletico 

Linia. Kolejne miejsca zdobyły: Pobłocie, ŁKS Łebunia, Weekend Linia i FC Pepsi Linia. Podobnie jak w 

grupie starszej wszystkie zespoły otrzymały dyplomy a 3 najlepsze pamiątkowe puchar ufundowane 

przez wójta gminy. Dekoracji drużyn i wręczenia nagród dokonali organizatorzy zmagań piłkarskich: 

Miłosz Brzeski – Prezes Gminnego Stowarzyszenia LZS i Jan Trofimowicz – dyrektor Gminnego Domu 

Kultury. 

Pod koniec kwietnia odbędzie się kolejny turniej piłkarski dla roczników 2001-2002 w ramach 

Wojewódzkiego Turnieju pn: Mała Piłkarska Czeka, organizowanego przez Pomorskie Zrzeszenie LZS. 

Zwycięzcy turnieju gminnego będą mieli prawo walczyć w rozgrywkach międzygminnych, które 

odbędą się w maju w Luzinie. Finał imprezy piłkarskiej zaplanowano na stadionie MOSiR w Gdańsku 

(były stadion gdańskiej Lechii). 

 

 


