
Feryjne turnieje dla młodzieży o Puchar Dyrektora GDK w Lini 

Strzepcz 9/10.02.2012 

W czasie ferii zimowych w dniach 9 i 10 lutego Gminny Dom Kultury przy współpracy  

z  Gminnym Stowarzyszeniem LZS w Lini zorganizował turnieje: piłki halowej i piłki siatkowej. 

Zmagania sportowe miały miejsce na hali sportowej w Zespole Szkół w Strzepczu. Do turnieju halowej 

piłki nożnej przystąpiło łączni 10 zespołów podwórkowych, które rywalizowały w dwóch kategoriach 

wiekowych: kadeci roczniki 1996-1998 oraz młodzicy rocznik 1999 i młodsi. W gronie młodszych 

zespołów walczyły także dziewczęta z klas gimnazjalnych ze Strzepcza. Obie imprezy sędziował Jan 

Trofimowicz – dyr. GDK. Biuro zawodów i dokumentację zawodów prowadził Adam Hoza.  

  Grupę kadetów – drużyn gimnazjalistów stanowiło 7 zespołów, które grały systemem każdy 

z każdym w 4-osobowych zespołach. 5 zwycięstw i tylko 1 remis zanotowała drużyna z Zakrzewa 

zdobywając Puchar dyrektora GDK. II miejsce w zawodach wywalczyli zawodnicy SKS Strzepcz a III 

GKS Linia. Na kolejnych miejscach uplasowały się: Lewino, Lechia Linia, FC Linia i ZS Strzepcz. 

Zwycięski zespół grał w składzie: Dominik Olszewski, Kacper Hopa, Przemysław Meyer oraz Szymon 

Maszota. W grupie młodzików wystąpiły 3 zespoły: Białe Lwy Strzepcz, dziewczęta z gimnazjum w 

Strzepczu oraz Pobłocie. Wszystkie drużyny zdobyły po 3 punkty i o zwycięstwie zadecydował bilans 

meczowy i stosunek bramkowy. Zwyciężyła drużyna z Pobłocia, II miejsce dla dziewcząt ze Strzepcza  

a III dla Białych Lwów Strzepcz. Wszystkie zespoły biorące udział w zawodach otrzymały dyplomy oraz 

nagrody w formie sprzętu sportowego. Zwycięski zespół z Pobłocia wystąpił w składzie: Michał 

Formella, Patryk Stefanowski, Szymon Dosz, Aleksander Gajewski oraz Paweł Bojanowski. 

  Do turnieju piłki siatkowej zgłosili się uczniowie klas gimnazjalnych obu gimnastów z Lini  

i Strzepcza. W zawodach wzięły udział 4 zespoły: SKS Strzepcz, SKS Linia, ZS Strzepcz oraz zespół 

ambitnych dziewcząt z gimnazjum w Strzepczu. Drużyny rywalizowały systemem każdy z każdym do  

dwóch wygranych setów. Bezapelacyjnie zwyciężyli podopieczni Marcina Prange – zawodnicy SKS 

Linia w składzie: Kamil Stankowski, Szymon Maszota, Cezary Gołębiewski, Dominik Olszewski oraz 

Rafał Stencel.  Kolejne miejsca zajęły drużyny SKS Strzepcz, Dziewczęta ze Strzepcza oraz ZS Strzepcz. 

W drużynie ambitnych dziewcząt w obu turniejach grały: Halina Kielińska, Monika Kobiela, Katarzyna 

Bojanowska, Magdalena Bryla, Martyna Meyer oraz Weronika Mielewczyk. Zwycięzcy otrzymali 

puchar dyrektora GDK a wszystkie zespoły dyplomy oraz piłki. Dekoracji w obu turniejach dokonał 

organizator Jan Trofimowicz.  

 

 


