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01„Czas Ostrzeszowski” jest prywatnym pismem, na áamach którego moĪesz zaprezentowaü swoje poglądy i podzieliü siĊ zainteresowaniami z mieszkaĔcami caáej Ziemi Ostrzeszowskiej.
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ZAKOŃCZENIE TURNIEJÓW AKADEMIA CUP 2015 - PIŁKA NOŻNA + EDUKACJA
W niedzielę, 8 lutego, w hali Gimnazjum nr 2 odbył się ostatni już turniej halowej piłki nożnej pod hasłem
„Piłka nożna + edukacja”, organizowany przez Akademię Piłkarską Ostrzeszów. W całym cyklu wystąpiły 22 drużyny i ponad 220 zawodników, którzy rozegrali 68 meczów. Nasze drużyny nie zajęły pierwszych miejsc, ale
o podium i tuż za nim potrafiły powalczyć. Konfrontacja z takimi zespołami
jak WKS Śląsk Wrocław, Piast Gliwice,
Górnik Konin pokazała, że umiejętności
naszych drużyn nie odbiegają od najlepszych.
8 lutego do rywalizacji przystąpiły
zespoły orlika - rocznik 2004. Niekorzystna aura, mająca wpływ na wzrost
zachorowań na grypę, spowodowała, że
do rywalizacji nie przystąpiły zespoły
Calisii Kalisz i Victorii Ostrzeszów.
W gronie zaproszonych na turniej drużyn były najlepsze zespoły okręgu kaliskiego oraz drużyny Piasta Gliwice i Śląska Wrocław.
Organizator postanowił, że rywalizacja odbywać się będzie w dwóch grupach, a najlepsze drużyny po rozegraniu wszystkich spotkań eliminacyjnych
zagrają w lidze mistrzów, natomiast

zespoły, którym wiodło się gorzej, utworzą grupę ligi europejskiej. W grupie
A zagrały zespoły: Piast Gliwice, Antonio Jarocin, Marcinki Kępno, Akademii
Ostrzeszów I i III, natomiast w grupie
B rywalizowały: Centra Ostrów, Śląsk
Wrocław, Ostrovia Ostrów, Akademia
Ostrzeszów II.
Rywalizacji bacznie przyglądała się

VICTORIA CUP 2015
Grupa orlik

14 lutego odbył się kolejny mecz w ramach IV
Turnieju Piłki Nożnej Halowej Victoria CUP 2015,
grupa orlik.
W turnieju brało udział 6 zespołów: Akademia
Piłkarska Ostrzeszów, KUKS Zębców, Strażak Słupia, Iskra-Prosna Sieroszewice i dwie drużyny Victorii Ostrzeszów.

Wyniki
1. Iskra-Prosna Sieroszewice,
2. Akademia Piłkarska
Ostrzeszów,
3. KUKS Zębców
4. Strażak Słupia
5. Victoria I Ostrzeszów
6. Victoria II Ostrzeszów

pkt 13, bramki 11:2
pkt 12, bramki 12:1
pkt 7,
pkt 5,
pkt 3,
pkt 1,

bramki 8:6
bramki 4:5
bramki 2:8
bramki 0:15

spora grupa kibiców, składająca się
głównie z rodziców i opiekunów, którzy
przybyli, aby dopingować swoje dzieci.
Spotkanie gospodarzy turnieju z Piastem Gliwice, zakończone zwycięstwem
Akademii 2:1, rozgrzało kibiców do czerwoności.
Zawodnicy drużyn nierozgrywających
w danym momencie spotkań uczestni-

czyli razem z rodzicami w wykładach
edukacyjnych z panią psycholog. Poznawali również wpływ zdrowego odżywiania na sprawność fizyczną, o czym bardzo ciekawie mówiła specjalistka do
spraw żywienia.
Zwycięsko z grup eliminacyjnych
wyszły zespoły: Antonio Jarocin, Marcinki Kępno, Akademia Piłkarska Ostrzeszów, Centra Ostrów, Śląsk Wrocław,
i to one zagrały w lidze mistrzów. Kibice
Akademii z niecierpliwością czekali na
konfrontację swoich ulubieńców ze Śląskiem Wrocław, po interesującym meczu
lepsi okazali się podopieczni Jacka Skórskiego, zwyciężając 2:1. Jednak to nie
nasz zespół, mimo pokonania wrocławskiej drużyny, był najlepiej grającym w turnieju. Z kompletem zwycięstw
triumfatorem została drużyna ostrowskiej Centry, wyprzedzając Antonio Jarocin i Marcinki Kępno. Zespół Akademii
uplasował się na 4. miejscu.
Wszystkie drużyny otrzymały pamiątkowe puchary, natomiast zwycięzcy
medale i komplet koszulek firmy Adidas; zespoły z miejsc II-III nagrodzone
zostały pamiątkowymi medalami.
Królem strzelców został zawodnik Piasta Gliwice - Bartłomiej Orlikow-

ski (r. 2006); najlepszym bramkarzem
- Wojciech Baraniak z Centry Ostrów,
a najlepszym zawodnikiem - Jakub Mika
również z Piasta Gliwice.
Sprawne przeprowadzenie imprezy
nie byłoby możliwe, gdyby nie zaangażowanie i pomoc ze strony rodziców
zawodników Akademii, za co serdecznie
dziękujemy.

Tabela końcowa
1. Centra Ostrów Wlkp.
2. Antonio Jarocin
3. Marcinki Kępno
4. Akademia Piłkarska Ostrzeszów I
5. WKS Śląsk Wrocław
6. Piast Gliwice
7. Ostrovia Ostrów Wlkp.
8. Akademia Piłkarska Ostrzeszów III
9. Akademia Piłkarska Ostrzeszów II
Akademia Piłkarska Ostrzeszów
dziękuje za pomoc w organizacji turnieju: firmie K&K, „Owocsok”
- Gospodarstwo Sadownicze, Panu
Włodzimierzowi Ofierskiemu, Panu
Arkadiuszowi Suchaneckiemu oraz
redakcji „Czasu Ostrzeszowskiego”.

Najlepszym strzelcem turnieju został Piotr Wilgocki z Iskry-Prosna Sieroszewice, a najlepszą
strzelczynią wśród zawodniczek - Jagoda Wróbel
z Akademii Piłkarskiej.
Miłym akcentem turnieju był udział seniora
sędziowskiego pana Janusza Paprzyckiego, obchodzącego w tym dniu 85. urodziny. Pan Janusz wraz
z Pauliną Nikodem sędziował ostatni mecz turnieju
i po jego zakończeniu otrzymał wiele życzeń i upominków od prezesa „Victorii” - Andrzeja Sikory,
służb mundurowych oraz władz miasta, a także
przyjaciół z boiska.
Zarząd Klubu dziękuje Przedsiębiorstwu Chemii
Gospodarczej „Pollena” Ostrzeszów, studiu fotograficznemu Grzegorza Kosmali, fotografowi Darkowi Wrzalskiemu, sponsorom oraz wszystkim
osobom, które pomogły w organizacji turnieju Victoria CUP 2015; to również dzięki nim w turnieju
mogło zagrać aż 206 młodych piłkarzy.
Zarząd Klubu

