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Choszczno - Mini Mundial po raz siódmy
15.05.2017.

CHOSZCZNO. W poprzednich sześciu edycjach Mini Mundialu drużyny ze Szkoły Podstawowej nr 3
trzykrotnie wygrywały szczecińskie finały. W nagrodę, również trzykrotnie oglądały mecze polskiej
reprezentacji. W sobotę piłkarze z tej szkoły, grając w barwach Peru i Węgier po raz kolejny udowodnili,
że w tej dyscyplinie sportu są najlepsi. Największą niespodziankę sprawili reprezentanci Kamerunu (SP
Korytowo), którzy finał przegrali dopiero w rzutach karnych. Do finału w Szczecinie awansowała również
Belgia (SP nr 1 w Choszcznie).

W sobotę
piłkarski Mini Mundial zawitał do Choszczna już po raz siódmy. Podobnie
jak w poprzednich latach także i teraz 12 drużyn, a dokładniej 120
piłkarzy ubranych zostało w kompletne stroje piłkarskie, sponsorzy
zadbali o prezenty, najlepsi odbierali okazałe puchary i medale. Nie
brakowało też dodatkowych atrakcji, w tym owacyjnie przyjęty pokaz
trików piłkarskich czy też turniej w klatce &bdquo;jeden na jednego&rdquo;.
Najbardziej
dumny w tym dniu był wuefista z Trójki ADAM LEŚNIAK, którego
podopieczni (Peru i Węgry) przeszli turniej nie przegrywając ani jednego
spotkania. Jeszcze duże powody do radości miała wuefistka z Korytowa
MAŁGORZATA DAM, której wychowankowie grając w barwach Kamerunu sprawili
ogromną niespodziankę zajmując w starszej grupie drugie miejsce, a tym
samym prawo uczestnictwa w szczecińskim finale. Niewątpliwą bohaterką
tego zespołu była ANITA SZYMANOWSKA, która otrzymała nagrodę dla
najlepszej

zawodniczki oraz puchar fair play. Tu warto podkreślić, że
Kamerun, jako jedyny we wszystkich meczach wystawiał do gry dwie
dziewczyny (regulamin zobowiązuje do wystawiania jednej &ndash; red.). &ndash; W
siedmioletniej historii Mini Mundialu nie widziałem solidniejszej linii
obrony &ndash; JAROSŁAW MARENDZIAK chwali piłkarskie umiejętności Anity i
KATARZYNY MAŃKI (obydwie widzimy na zdjęciu z prawej).
A oto zawodnicy, którzy otrzymali indywidualne
wyróżnienia: (grupa młodsza) AGNIESZKA SMUŻNIAK (Belgia &ndash; najlepsza
zawodniczka), PIOTR GIBERT (Peru &ndash; najlepszy zawodnik), SZYMON WASIAK
(Ukraina &ndash; najlepszy strzelec), OSKAR BEDNAREK (Belgia &ndash; najlepszy
bramkarz); (grupa starsza) ANITA SZYMANOWSKA (Kamerun &ndash; najlepsza
zawodniczka i puchar fair play), PATRYK WELS (Węgry &ndash; najlepszy
zawodnik), ALAN TRYMERSKI (Dania &ndash; najlepszy strzelec), MIŁOSZ MULLER
(Kamerun &ndash; najlepszy bramkarz).
W trakcie imprezy rozegrano również
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turniej &bdquo;jeden na jeden&rdquo;. Na finał do Szczecina pojadą najlepsi. W
młodszej grupie to REMIGIUSZ WASZKIEL (Ukraina) i BARTOSZ PAWLAK (Peru),
natomiast w starszej JAKUB WIERUCKI (Francja) i KONRAD NOWAKOWSKI
(Hiszpania). uż wiadomo, że turniej finałowy rozegrany zostanie 5
czerwca na stadionie Pogoni w Szczecinie, a zwycięzcy otrzymają m.in.
bilety na mecz Polska &ndash; Kazachstan.
Tadeusz Krawiec

Mini Mundial &ndash; Choszczno 2017
Klasy III-IV
Grupa A: Islandia &ndash; Turcja 5:2, Islandia &ndash; Belgia 0:2, Turcja &ndash; Belgia 0:4
Grupa B: Peru &ndash; Ukraina 5:1, Peru &ndash; Grecja 2:0, Ukraina &ndash; Grecja 4:0
Półfinały: Belgia &ndash; Ukraina 1:, Peru &ndash; Islandia 7:0
Mecz o III miejsce: Islandia &ndash; Ukraina 5:0
Finał: Peru &ndash; Belgia 3:0

Klasy V-VI
Grupa A: Kamerun &ndash; Węgry 0:1, Kamerun Czechy 3:0, Węgry &ndash; Czechy 3:0
Grupa B: Dania &ndash; Francja 4:0, Dania &ndash; Hiszpania 2:0, Francja &ndash; Hiszpania 0:2
Półfinały: Dania &ndash; Kamerun 1:2, Węgry &ndash; Hiszpania 3:0
Mecz o III miejsce: Dania &ndash; Hiszpania 6:0
Finał: Węgry &ndash; Kamerun 0:0 (karne 2:0)
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