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CHOSZCZNO. 28 drużyn z Polski i Czech, w tym prawie 500 zawodników wzięło udział w dwudniowym
turnieju piłkarskim dzieci Farma Kalina &ndash; Choszczno Cup 2018. W poszczególnych kategoriach
triumfowali: Błękitni Dobiegniew (2009), Arkonia Szczecin (2007) i FASE Szczecin (2005). Dwukrotnie na
drugim stopniu podium stawali piłkarze AP Gavia Choszczno. Indywidualnie nasi, czyli BARTOSZ
WALENDZIK i MARCIN SURDACKI (na zdjęciu), odebrali też nagrody dla najlepszych zawodników
turnieju.

W zgodnej opinii, zarówno widzów jak i organizatorów, tak dużego
turnieju piłkarskiego w Choszcznie jeszcze nie było. Przez dwa dni na
stadionie miejskim, w trzech grupach wiekowych rywalizowało 28 drużyn z
Warszawy, Szczecina, Stargardu, Gorzowa Wlkp., Dobiegniewa, Strzelec
Krajeńskich, Myśliborza, Barlinka, Łaska, Kalisza, Choszczna oraz
czeskiego Milan Zaplatilek. Główni organizatorzy, czyli działacze
Akademii Piłkarskiej Gavia Choszczno nie ukrywają, że chcieliby, aby to
przedsięwzięcie miało dalszy ciąg, i na podsumowaniu wspólnie z głównym
sponsorem, właścicielem Farny Kalina zapraszali do Choszczna, na kolejną
odsłonę tego wydarzenia.

W najmłodszej kategorii, czyli w roczniku 2009 startowało 12 drużyn. Tu
wygrała ekipa Błękitnych Dobiegniew, przed gospodarzami, czyli AP Gavia
Choszczno i KP Progress Gorzów Wlkp. Choszcznianie pierwsze miejsce
przegrali 1:2 w bezpośrednim spotkaniu z Błękitnymi, i warto
podkreślić, że obydwa gole strzeliła im JULIA ŁOŚ (na zdjęciu, prawej). Ona została też królem strzelców.
Tu nagrodę dla najlepszego bramkarza odebrał jej klubowy kolega MICHAŁ JARZĄB, a najlepszym
piłkarzem uznany został choszcznianin BARTOSZ WALENDZIK.

W grupie 11-latków (rocznik 2007) wygrała Arkonia Szczecin, przed FASE
Szczecin i Milan Zaplatilek (Czechy), a indywidualne nagrody odebrali: MICHAŁ JANKOWSKI (król
strzelców - Arkonia), IGOR WASILEWSKI (najlepszy bramkarz - FASE) i MARCEL BRODA (najlepszy
zawodnik &ndash; Arkonia).

W kategorii najstarszej (rocznik 2005), trzy pierwsze drużyny zdobyły po 15
punktów i o miejscu na podium decydowała tzw. klasyfikacja dodatkowa.
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Ostatecznie triumfowała reprezentacja FASE Szczecin, drugie miejsce
zajęła Gavia, a trzecie FA Myślibórz. Indywidualnie, najlepszym
zawodnikiem turnieju uznany został MARCIN SURDACKI (Gavia), najlepszym bramkarzem KACPER SIDOR
(FA Myślibórz), a tytuł króla strzelców zdobył MARCEL JOSZCZAK (FASE Szczecin). Puchar fair play
otrzymała drużyna Hutnika Warszawa.

Tadeusz Krawiec
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