II Mistrzostwa Gminy Linia w Piłce Nożnej 6-cio osobowej, rocznik 1996 i starsi.
2-3 maja 2011 r.

Dla uczczenia świąt państwowych – Święto Flagi Narodowej i Konstytucji 3 Maja,
Gminny Dom Kultury w Linia wraz z Urzędem Gminy zorganizowali II Mistrzostwa Gminy
Linia w Piłce Nożnej 6-cio osobowej, rocznik 1996 i starsi. Do rozgrywek zgłosiło się
7 zespołów, które rywalizowały w dwóch grupach grając systemem każdy z każdym. W myśl
regulaminu dwa najlepsze zespoły w grupy awansowały do półfinałów. W grupie A
rywalizowały PKS TŁUCZEWO, AC LINIA, a także drużyna OLDBOJE STRZEPCZ,
w której grali samorządowcy i rzemieślnicy z terenu gminy Linia. Pierwsze miejsce w grupie
zajęła faworyzowana drużyna AC LINIA, która pokonała kolegów ze Strzepcz 2:0,
a OLDBOJÓW 3:1. W rywalizacji o drugie miejsce premiowanym awansem do półfinałów
OLDBOJE pokonali 2:0 PKS TŁUCZEWO. W grupie B rywalizowały drużyny:
RYBAKÓWKA STRZEPCZ, SMAŻYNO, NIEPOCZOŁOWICE oraz OSP LEWINO.
Zwycięską grupą okazała się drużyna ze STRZEPCZA, natomiast drugie miejsce zdobyło
OSP LEWINO, które wyprzedziło NIEPOCZOŁOWICE lepszym bilansem bramek.
W meczach półfinałowych RYBAKÓWKA STRZEPCZ pokonała OLDBOJÓW 6:0, a OSP
LEWINO pokonało AC LINIA 1:0. W meczu o trzecie miejsce AC LINIA pokonała
OLDBOJÓW 3:0. W wielkim finale w regulaminowym czasie padł remis 2:2 i o zwycięstwie
zadecydować musiały rzuty karne. Bohaterem okazał się bramkarz drużyny z LEWINA
Szymon Stenka, który obronił jeden z rzutów karnych. Mistrzem gminy na rok 2011 została
drużyna OSP LEWINO, a wicemistrzami zawodnicy RYBAKÓWKI STRZEPCZ, kolejne
miejsca w zawodach zajęły drużyny: AC LINIA, OLDBOJE STRZEPCZ,
NIEPOCZOŁOWICE, TŁUCZEWO i SMAŻYNO . Gra była zacięta jednak przy tym
zachowywano zasady fair play. Sędziami zawodów byli grający w mistrzostwach Jan
Trofimowicz oraz Adam Hoza. Opiekę medyczną zapewnił Franciszek Miotk z OSP Linia.
Uroczystego wręczenia pucharów, medali i dyplomów trzem najlepszym zespołom dokonał
wójt Łukasz Jabłoński, który również grał w drużynie OLDBOJÓW. Królem strzelców został
Szymon Grzenkowitz z RYBAKÓWKI STRZEPCZ zdobywca aż 10 bramek, a najlepszym
bramkarzem bez dyskusyjnie uznano Szymona Stenkę z LEWINA. Obaj otrzymali
pamiątkowe statuetki. Zawody dowiodły iż sport łączy pokolenia, bowiem różnica wieku
między najmłodszymi i najstarszymi zawodnikami wynosiła niemalże 40 lat. Organizatorzy
dla wszystkich drużyn przygotowali nagrody w postaci piłek a także pamiątkowe dyplomy.
W zwycięskiej drużynie grali: Szymon Stenka, Tomasz Stenka, Daniel Piekarski, Bartłomiej
Konkel, Łukasz Langa, Tomasz Derkowski, Rafał Darznik, Sebastian Deik, Tomasz Kobiela
i Krystian Paczuła.

