„HYMN DLA WETERANÓW”
Komunikat końcowy z XII Mistrzostw Woj. Pomorskiego Weteranów
LZS w piłce nożnej 6-osobowej
Linia 25 czerwca 2011 rok.

25 czerwca na stadionie gminnym w Lini odbyły się XII
Mistrzostwa Woj. Pomorskiego weteranów w piłce nożnej
6-osobowej w kategorii M-40 (rocznik 1971 i starsi). Organizatorami
zawodów byli: Gminny Dom Kultury w Lini, Urząd Gminy w Lini,
współorganizatorami zaś Urząd Marszałkowski w Gdańsku, Pomorskie
Zrzeszenie LZS w Gdańsku, Starostwo Powiatowe w Wejherowie,
Pomorski Związek Piłki Nożnej w Gdańsku. Pomocni przy
przygotowaniu zawodów byli także druhowie z OSP w Lini. Nad
całością przygotowań do zawodów oraz samymi rozgrywkami czuwał
główny organizator zawodów Dyrektor GDK w Lini a jednocześnie
Członek Prezydium PZ LZS w Gdańsku Jan Trofimowicz.
Uroczystego powitania i otwarcia zawodów dokonali Z-ca Wójta
Bogusława Engelbrecht oraz dyrektor GDK. Gminna Orkiestra Dęta
działająca przy GDK w Lini pod batutą Ewy Studzińskiej zagrała hymn
państwowy i wszyscy wspólnie odśpiewali Mazurka Dąbrowskiego.
Dla wielu piłkarzy było to spore przeżycie, jak podkreślali po raz
pierwszy na żywo grano dla nich przed zawodami hymn państwowy.
Później odbył się krótki koncert orkiestry, który wzbudził zachwyt
piłkarzy.
Do zawodów zgłosiło się 9 zespołów, w ostatniej chwili dziesiąty
zespół WTTKF Wejherowo wycofał się z rozgrywek. W grupie A
znalazły się: Słupsk, Sychowo (Gmina Luzino), Gościcino i Przodkowo,
natomiast w grupie B Bolszewo, Władysławowo, Gmina Puck, Gmina

Linia oraz Starogard Gdański. Sprawy techniczne przedstawił dyrektor
GDK. Mecze sędziowali sędziowie z Pomorskiego ZPN-u Mariusz Lamk
oraz Kamil Rybiński, sędzią technicznym był Tomasz Kempa.
Po uroczystym powitaniu i odprawie kierowników przyszedł czas
na grę. Grano systemem każdy z każdym w obu grupach 2x10 minut
na boiskach o wymiarach 40x60 metrów. Wszyscy przybyli
gratulowali Lini pięknie zmodernizowanego obiektu sportowego.
Wielu twierdziło, że murawa z systemem nawadniania i oświetlenia
stawia Linię w ścisłej czołówce wiejskich obiektów sportowych w
województwie!
Z grupy A do półfinałów awansowały drużyny Słupska oraz
Sychowa, a z grupy B Władysławowo i Starogard Gdański. W meczach
półfinałowych Słupsk pokonał Starogard Gdański 4:1, Sychowo
zremisowało 1:1 z Władysławowem – lecz w rzutach karnych lepsi
okazali się zawodnicy znad morza i to Władysławowo wywalczyło
prawo gry w wielkim finale. W meczu finałowym rozpędzony Gryf
Słupsk pewnie pokonał Władysławowo 3:1 a w meczu o III miejsce
Starogard Gdański pokonał Sychowo (Gmina Luzino) 4:0 w meczu o V
miejsce Gościcino pokonało po rzutach karnych Gminę Puck (w
regulaminowym czasie padł remis 2:2) W meczu o VII miejsce
Przodkowo pokonało Bolszewo 4:0. Ambitni gospodarze z Gminy Linia
okazali się bardzo gościnni i zajęli IX miejsce w zawodach.
Organizatorzy przygotowali okazałe puchary dla wszystkich drużyn
biorących udział w zawodach. Uroczystej dekoracji i wręczenia
pucharów, dyplomów a także kompletów medali dla najlepszych
trzech drużyn dokonali Wójt Gminy Linia Łukasz Jabłoński oraz
kapitan drużyny gospodarzy Franciszek Ruchniewicz z dyrektorem
GDK. Indywidualne statuetki otrzymali: najstarszy zawodnik
mistrzostw 60-letni Andrzej Zakrzewski ze Starogardu Gdańskiego,
najlepszy bramkarza Krzysztof Kazimierczak z Władysławowa oraz

król strzelców Józef Rudnicki ze Słupska. Wszyscy zawodnicy
otrzymali pamiątkowe plakietki z zawodów oraz pamiątki turystyczne
z gminy Linia i powiatu wejherowskiego. Po zawodach przyszedł czas
na ciepły posiłek regeneracyjny dla wszystkich zawodników. Piłkarze z
różnych stron naszego województwa gratulowali profesjonalizmu w
przygotowaniu i przeprowadzeniu zawodów w Lini.

