102 drużyny i 1604 zawodników w halowych rozgrywkach drużyn
młodzieżowych Myślenickiego Podokręgu Piłki Nożnej w 2014 roku

Halowe rozgrywki drużyn młodzieżowych w 2014 roku zgromadziły na starcie 102
drużyny w 5 kategoriach wiekowych. Do rywalizacji przystąpiło:
- 20 drużyn „Orlików” (rocznik 2003/2004)
- 23 drużyny „Młodzików” (rocznik 2001/2002)
- 24 drużyny „Trampkarzy” (rocznik 1999/2000)
- 14 drużyn „Juniorów Młodszych” (rocznik 1997/1998)
- 21 drużyn „Juniorów Starszych” (rocznik 1995/1996)
Mecze rozgrywano systemem turniejowym na halach w Stróży, Wiśniowej,
Myślenicach, Dobczycach, Sieprawiu i Sułkowicach. Ze zgłoszonych drużyn rozlosowano
grupy eliminacyjne, z których najlepsze zespoły awansowały do rozgrywek finałowych.
Jako pierwsza wystartowała kategoria „Orlików”. Po meczach eliminacyjnych do
finałów turnieju awansowało 8 drużyn: Pcimianka Pcim, Beskid Tokarnia, Lubomir Wiśniowa,
LKS Rudnik, Topór Tenczyn, Raba Dobczyce, Grodzisko Raciechowice oraz Dalin Myślenice.
Rozgrywki finałowe w Stróży sypnęły niespodziankami – czołowe dotychczas zespoły, takie
jak Dalin czy Beskid zajęły w finale koocowe lokaty, a mistrz z 2013 roku – Orliki Myślenice –
nie zakwalifikował się nawet do turnieju finałowego.
W meczu o pierwsze miejsce spotkały się drużyny Pcimianki i Raby. Po niezwykle
emocjonującym meczu zespół Pcimianki pokonał swoich przeciwników 3:1, i zdobył Puchar
Prezesa Myślenickiego Podokręgu. Trzecie miejsce zajęła drużyna Grodziska Raciechowice.
Po zakooczeniu spotkao trzy najlepsze zespoły otrzymały puchary, dyplomy oraz pamiątkowe
medale. Należy podkreślid wysoki poziom wyszkolenia technicznego tych młodych chłopców,
o które zadbali trenerzy prowadzący drużyny – Mariusz Bajak (Pcimianka), Dawid Suder
(Raba) oraz Michał Zięba (Grodzisko). Wspaniałą atmosferę podczas gier stworzyła liczna
grupa dopingujących rodziców.
Koocowa tabela finału „Orlików” 2014 ukształtowała się następująco:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Pcimianka Pcim
Raba Dobczyce
Grodzisko Raciechowice
LKS Rudnik
Lubomir Wiśniowa
Topór Tenczyn
Beskid Tokarnia
Dalin Myślenice

Statuetkę najlepszego zawodnika w tym turnieju zdobył zawodnik Lubomira
Wiśniowa – Filip Trzepaczka – talent „czystej wody”
Drugą kategorią wiekową były rozgrywki „Młodzików”, gdzie do rywalizacji
przystąpiły 23 zespoły. W wyniku rozgrywek eliminacyjnych na halach w Wiśniowej i
Myślenicach do finału awansowały następujące drużyny: Orzeł Myślenice, Karpaty Siepraw,
Gościbia Sułkowice, Płomieo Brzączowice, Dalin Myślenice, Trójka Myślenice, Pcimianka Pcim
oraz Skalnik Trzemeśnia. Rozgrywki finałowe odbyły się na hali w Wiśniowej, i podobnie jak
w „Orlikach” nie obyło się bez niespodzianek. Główny faworyt – Dalin Myślenice – zajął
dopiero piąte miejsce. W finale natomiast spotkały się drużyny Orła Myślenice i Karpat
Siepraw. Po jednostronnym pojedynku ekipa z Myślenic pokonała Karpaty 3:0, i zdobyła
Puchar Prezesa Podokręgu Myślenice.
Koocowa klasyfikacja „Młodzików” 2014 wygląda następująco:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Orzeł Myślenice
Karpaty Siepraw
Gościbia Sułkowice
Płomieo Brzączowice
Dalin Myślenice
Trójka Myślenice
Pcimianka Pcim
Skalnik Trzemeśnia

Wynik koocowy może sugerowad zdecydowaną dominację Orła Myślenice – i tak
było. Praca trenera Kamila Ostrowskiego przyniosła oczekiwane efekty. Zwycięzcy kategorii
„Orlika” sprzed roku triumfowali w kategorii „Młodzika” rok później. Drużyna ta zrobiła
widoczne postępy, zarówno w wyszkoleniu technicznym, jak i taktycznym. Możemy
oczekiwad, iż wielu z tych chłopców zaistnieje w przyszłości w dorosłej piłce. Wszystkie
czołowe zespoły otrzymały puchary, dyplomy, a także okolicznościowe medale.
Kolejną kategorią wiekową byli „Trampkarze”. Do rozgrywek w tej kategorii wiekowej
zgłosiły się aż 24 drużyny! Czterodniowe eliminacje na halach w Dobczycach i Sułkowicach
wyłoniły najlepszą ósemkę, do której zakwalifikowały się: Pcimianka Pcim, Orzeł Myślenice,
Dalin Myślenice, Beskid Tokarnia, Topór Tenczyn, Trójka Myślenice, Gościbia Sułkowice oraz
Lubomir Wiśniowa. Tym razem faworyci nie zawiedli. W finale, do walki o pierwsze miejsce
przystąpiły drużyny Dalinu i Pcimianki. W pierwszej fazie meczu drużyna Pcimianki całkowicie
zaskoczyła Dalin zdobywając prowadzenie 2:0. Dalsza częśd meczu to już jednak popis
umiejętności podopiecznych Michała Góreckiego. Dalinowcy zagrali z wielką determinacją, i
strzelając 4 bramki zapewnili sobie zwycięstwo i Puchar Prezesa Podokręgu Myślenice.

Koocowa klasyfikacja turnieju „Trampkarzy” 2014
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Dalin Myślenice
Pcimianka Pcim
Trójka Myślenice
Beskid Tokarnia
Gościbia Sułkowice
Orzeł Myślenice
Lubomir Wiśniowa
Topór Tenczyn

Zwycięskie zespoły otrzymały puchary oraz dyplomy, a wszystkie drużyny biorące
udział w turnieju finałowym - zestaw piłek. Organizatorzy przyznali również pamiątkowe
statuetki dla wyróżniających się zawodników, i tak: najlepszym bramkarzem wybrany został
Jakub Bodzioch (Pcimianka Pcim), najlepszym strzelcem – Mateusz Biela (Trójka Myślenice),
a najlepszym zawodnikiem całego turnieju – Daniel Topa (Dalin Myślenice). Pasjonujące było
rozstrzygnięcie tytułu najlepszego strzelca pomiędzy Danielem Topą a Mateuszem Bielą –
obaj podczas rozgrywek finałowych strzelili dla swoich zespołów po 11 bramek.
Rozstrzygnęły więc rzuty karne – w bramce stanął najlepszy bramkarz turnieju, a rzuty karne
na zmianę wykonywali Biela i Topa. Ostatecznie Mateusz Biela w trzech seriach rozstrzygnął
ten konkurs na swoją korzyśd, i został królem strzelców. Według trenerów i organizatorów
turnieju, rozgrywki w tej kategorii wiekowej stały na przeciętnym poziomie.
Prawdziwym maratonem były rozgrywki eliminacyjne juniorów młodszych. Rozegrano
je w pięknej hali w Sieprawiu. Do finału, który zaplanowano na hali w Dobczycach
awansowało 8 najlepszych drużyn tych eliminacji. Rozgrywki te zwiastowały duże emocje, a
wśród finalistów znalazły się zespoły takie jak: LKS Mogilany, Dalin Myślenice, Beskid
Tokarnia, gospodarz Raba Dobczyce, Pcimianka Pcim, debiutant Orzeł Nowa Wieś, Orzeł
Myślenice oraz druga drużyna Dalinu Myślenice. Finalistów podzielono na dwie grupy, i już
rozgrywki w tych grupach dostarczyły olbrzymich emocji, a rozstrzygnięcia w meczach
decydujących o zwycięstwie w grupie zapadały często w ostatnich sekundach! Ostatecznie w
finale zmierzyły się zespoły Mogilan i Dalinu II Myślenice, a o trzecie miejsce zagrała Raba
Dobczyce z Beskidem Tokarnia. Wiele emocji dostarczył właśnie ten mecz, który w
regulaminowym czasie zakooczył się remisem 2:2. Zarządzone rzuty karne, równie
emocjonujące głównie dzięki bramkarzom zakooczyły się wynikiem 9:8 dla Raby, i to właśnie
drużyna z Dobczyc sięgnęła po 3 miejsce w turnieju. W meczu finałowym pomiędzy
Mogilanami i Dalinem II, który stał na bardzo dobrym poziomie obydwie drużyny strzeliły po
jednej bramce, i w regulaminowym czasie spotkanie zakooczyło się remisem. Zarządzone
rzuty karne na swoją korzyśd rozstrzygnęli gracze z Mogilan (w stosunku 3:2), i to oni zgarnęli
wszystkie nagrody.

Koocowa klasyfikacja turnieju juniorów młodszych:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

LKS Mogilany
Dalin II Myślenice
Raba Dobczyce
Beskid Tokarnia
Dalin I Myślenice
Orzeł Nowa Wieś
Orzeł Myślenice
Pcimianka Pcim

Cztery zwycięskie drużyny otrzymały puchary i dyplomy, a wszystkie dodatkowo piłki.
Organizatorzy przyznali również pamiątkowe statuetki dla najlepszych, i tak: najlepszym
bramkarzem wybrany został Konrad Najder (LKS Mogilany), królem strzelców został Marcin
Prusak (LKS Mogilany), a najlepszym zawodnikiem uznano Mateusza Ziemianina (Raba
Dobczyce). Podsumowując, turniej juniorów młodszych zdaniem trenerów i organizatorów
stał na bardzo wysokim poziomie. Podobnie jak finał trampkarzy, transmisję z tego turnieju
przeprowadziła Internetowa Telewizja Powiatowa.
Zwieoczeniem całego cyklu rozgrywek halowych w tym roku był finał juniorów
starszych. Do rozgrywek zgłosiły się 24 drużyny, podzielone później na 4 grupy eliminacyjne.
Rozgrywki przeprowadzono na hali w Sułkowicach. Po zaciętych pojedynkach do wielkiego
finału awansowały po dwie drużyny z każdej grupy. Wydział Gier dokonał losowania grup
finałowych, i tak w grupie I znalazły się: Gościbia Sułkowice, Dalin Myślenice, Orzeł Nowa
Wieś i Raba Dobczyce; w grupie II natomiast Cyrhla Krzczonów, Jordan Zakliczyn, LKS Rudnik
oraz Orzeł Myślenice. Całkowitymi nowicjuszami w tym towarzystwie okazały się drużyny
Cyrhli, Rudnika i Orła Nowa Wieś, które dotychczas nie odgrywały znaczącej roli w tych
rozgrywkach.
Zdecydowanym zwycięzcą grupy I została Raba Dobczyce (bez straty punktu i z
czystym kontem bramkowym), a z grupy II awans uzyskał Jordan Zakliczyn (równie
bezproblemowo). W meczu o 3 miejsce spotkały się zespoły beniaminków, tj. Orła Nowa
Wieś i Rudnika. Ci pierwsi nie dali szans rywalom, wygrywając zdecydowanie 3:0. Mecz
finałowy nie dostarczył niestety spodziewanych emocji – drużyna Raby po zdobyciu bramki
utrzymywała się przy piłce konsekwentnie kontrolując wydarzenia na parkiecie. Drużyna
Jordana pomimo ambitnej gry do ostatnich sekund nie zdołała doprowadzid do wyrównania,
i ostatecznie to Raba wygrała 1:0 – po zwycięskiej bramce Mateusza Ziemianina zdobywając
Puchar Prezesa Podokręgu Myślenice. Po zakooczeniu turnieju działacze Podokręgu wręczyli
uczestnikom finałów piłki, puchary i dyplomy. Tradycyjnie, pamiątkowe statuetki zdaniem
trenerów i organizatorom przyznano: dla najlepszego bramkarza – Bartłomiejowi Idziemu
(Raba Dobczyce), dla króla strzelców – Dominikowi Oleskowi (Orzeł Nowa Wieś) oraz dla
najlepszego zawodnika – Dominikowi Dembioskiemu (Jordan Zakliczyn). Mecze finałowe
transmitowała Internetowa Telewizja Powiatowa.

Podsumowując rozgrywki halowe w 2014 roku należy stwierdzid zdecydowanie
większą ilośd startujących drużyn, a także bardziej wyrównany poziom rozgrywek. Drużyny z
klubów powiatowych włączyły się do walki o czołowe pozycje, a w większości je wygrywały.
Na koniec chciałbym podziękowad takim działaczom Podokręgu jak Czesław Ulman,
Edward Żądło, Józef Dudzik, Franciszek Sroka – nadzorowali oni przebieg poszczególnych
turniejów, poświęcając swój prywatny czas.
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