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Mini Mundial dzisiaj w TVP Szczecin
22.05.2012.

CHOSZCZNO Nasi kibice znani są już w całym województwie. To za sprawą dziennikarza sportowego
JAROSŁAWA MARENDZIAKA, który od soboty we wszystkich wiadomościach TVP Szczecin powtarza:
&bdquo;&hellip;Coś niesamowitego! Ileż emocji, świetna pogoda, piłkarze, a tylu kibiców nie widzieliśmy
na żadnym z poprzednich turniejów!&rdquo;. Dzisiaj o 17.15 na kanale TVP Szczecin będziemy mogli
sami to zobaczyć. W młodszej grupie turniej wygrała Japonia, przed Brazylią i Czarnogórą, natomiast w
starszej na najwyższym stopniu podium stanęła ekipa Portugali przed Algierią i Rosją.

Przypomnijmy, że Mini Mundial to wojewódzki turniej piłkarski w którym
drużyny ze szkół podstawowych startują w barwach wylosowanych wcześniej
państw znajdujących się w pierwszej 64. rankingu FIFA. Tu drużyny
walczą nie tylko o medale i puchary, ale przede wszystkim o bilety na
mecz reprezentacji Polski w eliminacjach do mistrzostw świata (w
ubiegłym roku SP 3 grając w barwach Niemiec wygrali i pojechali na mecz
Polska &ndash; Niemcy rozgrywany na stadionie PGA Arena &ndash; red.).

Niewątpliwą bohaterką piątkowych eliminacji była ALEKSANDRA JASIUKIEWICZ
(Portugalia), która zbierała owacje za piękne gole zdobywane także
uderzeniem główką. Takich gwiazd w tym turnieju było zdecydowanie
więcej. Na wielkie brawa i specjalne nagrody zasłużyli kibice
Portugali, Japonii i Paragwaju. &ndash; Brawa dla wszystkich, którzy
przyczynili się do organizacji tego widowisko, to najlepsza impreza
sportowa w całym regionie &ndash; mówi ANDRZEJ FIK (SP Nr 3 w Choszcznie),
opiekun Japonii. Jego podopieczni sięgnęli po zwycięstwo grając w
składzie: KACPER BRYZEK, BARTOSZ SZYSZ, PATRYK TUSZYŃSKI, KACPER KUŚ,
WOJCIECH FEDOROWICZ, HUBERT PAWLIKOWSKI, BARTOSZ DIAKOWSKI, GRACJAN
ZWOLIŃSKI, SANDRA JARMUŁA i ALICJA ŁOPUSIEWICZ. Podobnie jak przed
rokiem drugim triumfatorem została ekipa ze Szkoły Podstawowej Nr 1.
Podopieczni ARTURA WELSA, grając w barwach Portugalii wręcz roznosili
rywali (strzelili 15 goli w czterech meczach &ndash; red.). W sumie na finał
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wojewódzki, który zostanie rozegrany 9 czerwca na stadionie Pogoni
pojadą cztery drużyny, jednakże w opinii fachowców to właśnie
Portugalia, ze super snajperką Olą, ma największe szanse na bilety.

Oprócz
A. Jasiukiewicz w ekipie Portugali grali: ADRIANNA ZADKA, MACIEJ ALEKSANDROWICZ, MARCIN
CHLEBOWSKI, JAKUB
PRZYSTAWKO, BARTOSZ BARAŃSKI, ARTUR ZAJĄC, MARCEL SKWIRUT, JONATAN
KOWALCZYK i BŁAŻEJ TRZECIAK.
Tadeusz Krawiec
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