
Komunikat Końcowy 

z IV Mistrzostwa Gminy Linia w piłce siatkowej na 2010 rok. 

Strzepcz 18.12.2010 rok. 

 

Na hali gimnastycznej Zespołu szkół w Strzepczu w grudniu rozgrywane były po raz 

czwarty Mistrzostwa Gminy Linia w piłce siatkowej. Organizatorami mistrzostw był Gminny 

Dom Kultury w Lini przy współudziale Urzędu Gminy w Lini oraz Zespołu Szkół w Strzepczu.  

Do zawodów zgłosiło się 9 zespołów z 5 wsi sołeckich. Drużyny podzielone zostały 

 na dwie grupy. W grupie A znalazły się: Markus Strzepcz, Żubr Linia, Miłoszewo oraz 

Rybakówka Strzepcz. Do grupy B trafiły drużyny: Oldboje Strzepcz, Linia, Gimnazjum Linia, 

Niepoczołowice oraz Smażyno. 

11 grudnia rozpoczęły się mecze eliminacyjne. Uroczystego otwarcia zawodów 

dokonał główny organizator zawodów dyrektor GDK Jan Trofimowicz. Sędzią głównym 

zawodów był Grzegorz Janneck. W grupach drużyny grały między sobą systemem każdy  

z każdym do dwóch wygranych setów. Dwa pierwsze zespoły z każdej z grup awansowały  

do ścisłego finału. W grupie A pierwsze miejsce bez straty seta zajął zespół Markus Strzepcz, 

II miejsce przypadło drużynie Żubr Linia. W grupie B natomiast I miejsce również pokonując 

wszystkich rywali zajęła drużyna  Oldboj Strzepcz. II miejsce co było dużą niespodzianką zajął 

zespół złożony z gimnazjalistów z Lini pod opieką Marcina Pranga.  

18 grudnia w pierwszym z meczy finałowych Markus Strzepcz pokonał gimnazjalistów 

z Lini 2:0 w setach, natomiast w drugim meczu półfinałowym Oldboje pokonali po 

nerwowym meczu 2:0 . W małym finale doszło do derbów Lini, po 3 setowej walce Żubr 

pokonał Gimnazjum i dobył III miejsce.  

W meczu o złote medale Markus Strzepcz pokonał po 3 setach i równorzędnej walce 

Oldobjów Strzepcz. W zwycięskiej drużynie wystąpili: Marek Myszka, Mateusz Myszka, 

Dawid Walkusz, Łukasz Walkusz, Jacek Kos, Jan Skrzypkowski oraz Jan Trofimowicz. 

Uroczystego podsumowania zawodów dokonał dyrektor GDK, natomiast puchary 

 i medale wręczył najlepszym Przewodniczący Rady Gminy Czesław Hinz. Wszystkie zespoły 

otrzymały dyplomy i piłki ufundowane przed Urząd Gminy w Lini 

 


