Międzynarodowy Turniej Piłkarski U11 SzkłoKoncept Cup 2014

Jeszcze nie opadły do końca emocje związane ze wczorajszymi zmaganiami, a już trzeba było się
szykować na kolejną dawkę adrenaliny. W drugim dniu turnieju Nasza drużyna wystąpiła w Lidze
Europejskiej, która była organizowana dla ekip zajmujących po pierwszym dniu zmagań miejsca od 4 6. Nie oznaczało to jednak wcale łatwiejszej rywalizacji, gdyż los skojarzył Nas z kilkoma
przeciwnikami z którymi mieliśmy do wyrównania rachunki…
Skład drużyn Liga Europejska:
Lp
1
2
3
4
5
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Drużyna
TPS Winogrady
SV Rot-Weiss Victoria Mitte
Błękitni Owińska
Koziołek Poznań I
Koziołek Poznań II
SKS Unia Swarzędz

TPS WINOGRADY – UNIA SWARZĘDZ

Już w pierwszym meczu było wiadomo, że łatwo tu nie będzie, a rywal – dobrze Nam znana ekipa Unii
ze Swarzędza. Trener Maciej miał całą noc przemyśleń jak tu zaskoczyć trudnego rywala i trzeba
przyznać, że ta sztuka się udała, a Nasza „szóstka” wyglądała następująco: Tomek, Tadziu, Olek, Kuba
„Bizon” Judek, Patryk oraz Igor. O ile obsada bramki i linii ofensywnej nie była zaskoczeniem to już
pojawienie się w wyjściowym składzie Naszego „asystenta” na pozycji środkowego obrońcy oraz
przesunięcie wyżej w strefę pomocy Olka zdziwiło wszystkich, ponieważ Kuba z reguły wychodził na
boisko w charakterze piłkarza ofensywnego. Trenerski nos nie zawiódł, a decyzja była jak się później
okazało strzałem w 10-tke trenera. Współpraca Igora z Patrykiem wygląda już naprawdę coraz lepiej i
Nasza etatowa dwójka ofensywna często nękała bramkarza Unii. Już w 2 min Igor strzelił bardzo
sprytnie, lecz piłka trafiła w słupek. To tylko zachęciło chłopaków do ataku, czego efektem w 5 min
była piękna bramka Patryka. Niestety chwilka rozkojarzenia i nieporozumienie w kryciu sprawiły, że
Tomek musiał skapitulować. Szkoda, bo to TPS był w tym spotkaniu drużyną lepszą, a wynik 1:1 nie
oddaje tego co się działo na boisku. Zmiennikiem w tym meczu był Kubuś Napierała. Satysfakcją jest
natomiast utarcie nosa drużynie uważanej za faworyta w tym spotkaniu.

KOZIOŁEK II POZNAŃ – TPS WINOGRADY

Drugie spotkanie to TPS Winogrady kontra Koziołek II… Kolejna okazja do rewanżu i wyrównania
rachunków z drużyną, która Nam delikatnie mówiąc nie leżała. Rozpoczęliśmy w składzie: Tomek,
Tadziu, Olek, Kuba Judek, Patryk i Igor, czyli dokładnie tak samo jak w pierwszym meczu. To był dzień
Naszych chłopców, którzy byli żądni rewanżu i zdecydowanie przewarzali przez całe spotkanie, jednak
ciągle brakowało” kropki nad i”. Trener dokonał kilku zmian w składzie, a na boisku pojawiali się
Maks, Janek, Kuba Kijuć i Arek. Rezerwowi wnieśli sporo ożywienia do gry, a Maks zaliczył swoje
najlepsze pięć minut w ostatnim czasie i po pięknej asyście Igor skierował piłkę do bramki rywala. TPS
wygrywa 1:0 a na zero z tyłu ciężko pracował Tomek i świetnie dysponowany w dniu dzisiejszym
„Bizon”.

KOZIOŁEK I POZNAŃ – TPS WINOGRADY

W trzecim meczu zagraliśmy ponownie z Koziołkiem lecz z ekipą teoretycznie mocniejszą, gdyż był to
tzw. pierwszy zespół tej drużyny. Było wiadomo, że Koziołek I będzie za wszelką cenę chciał
„pomścić” swoich kolegów z „dwójki” i wpakować Nam jak najwięcej bramek nie pozostawiając
złudzeń. Po drobnej korekcie ustawienia wyszliśmy w następującym składzie: Tomek, Olek, Domin,
Kuba Judek, Patryk i oczywiście Igor. To co się działo na boisku jest nie do opisania, a zwroty akcji były
dosłownie co 30 sekund. Jeśli byłaby kategoria „mecz turnieju” to bezapelacyjnie TPS- iaki z
„koziołkami” stworzyły niesamowite widowisko godne takiego tytułu. Dowodem na zwroty akcji były
słupki, wybicia z linii bramkowych, aż w końcu 5 min - kapitalny gol Igora i błyskawiczna odpowiedź
20 sekund później „koziołków”. 1:1 nie satysfakcjonowało nikogo bo widać było , że obie drużyny
grały o pełną pule. Szał radości był jednak zarezerwowany dla Nas i kibiców TPS-u. To co zrobił Kuba
„Bizon” Judek w 6 min to majstersztyk i „klasa światowa”. Przejął piłkę pod polem karnym Tomka i
dochodząc z nią do połowy potężnie huknął, a bramkarz rywali mógł tylko wyciągnąć ją z bramki . 2:1
to wciąż nerwy do samego końca. Zmianami trener próbował uspokoić trochę chłopców, a Maks,
Kuba Kijuć i Tadziu robili co mogli, żeby pomagać w tych trudnych chwilach. Gdy zegar wskazywał
13:55 Tomek dokonał rzeczy niemożliwej i tylko On wie jak wybronił pewną bramkę dla „ koziołków”.
Wspólnymi siłami, z kapitalnym Tomkiem, niesamowitym „Bizonem”, i całym serduchem
zostawionym na boisku wygrywamy 2:1!!! Głośny doping i szał radości. Mecz godny Ligi Europejskiej.

TPS WINOGRADY - SV ROT WEISS VICTORIA MITTE

Czwarta potyczka to już pojedynek „europejski” . Zagraliśmy z głównym faworytem, drużyną z
Niemiec- SV Rot Weiss Victoria Mitte. Wyjściowa „szóstka”: Tomek, Olek, Kuba Judek, Domin, Patryk i
Igor. Mimo teoretycznego faworyta – mieliśmy tyle samo punktów po trzech kolejkach-po 7, i stało
się jasne ,że ten mecz wyłoni prawdopodobnie drużynę, która wygra Ligę Europejską. Naszym
chłopakom chwała za to, że po tak trudnych trzech meczach mieli jeszcze siły by nawiązać
równorzędną walkę z mocną ekipą z Niemiec. Sporo szczęścia mieliśmy aż do 5 min gdzie po ładnej
akcji goście SV Rot-Weiss wyszli na prowadzenie. Cieszyli się z niego dokładnie … 9 sekund, bo po
świetnym rozegraniu ze środka Olek strzelił klasycznego dla siebie „gOlka” i pięknym uderzeniem
jeszcze od poprzeczki zaskoczył kompletnie bramkarza SV. Z biegiem czasu widać było jednak
narastające zmęczenie i Tomek raz jeszcze musiał wyciągnąć piłkę z bramki. Na zmiany wchodzili
Janek, Arek, Kuba Napierała i Tadziu. Porażka z naprawdę dobrym rywalem nie przynosi wstydu, a
chłopakom wielkie brawa za ambicje, zaangażowanie i słuchanie zaleceń trenera Macieja, któremu
również wielkie słowa uznania za mobilizowanie i wspieranie Naszych chłopców.

TPS WINGOGRADY – AP BŁĘKITNI OWIŃSKA

Ostatni pojedynek z Błękitnymi Owińska był szansą na rewanż dla naszych rywali za wczorajszą
porażkę z Nami 0:1. Zagraliśmy w ustawieniu: Tomek, Olek, Tadziu, „Bizon”, Patryk i Igor. Dobrze nie
zdążyliśmy się zorientować, a było już 1:0 dla nas po strzale niezawodnego Igora. Mecz całkowicie
pod kontrolą TPS-iaków , a sytuacja z 6 min kiedy to mogliśmy prowadzić już 2:0 będzie się śniła
Patrykowi długo. Doskonała akcja zespołowa i piękne podanie od Igora, lecz niestety na swoją
„gorszą” nogę otrzymuję Patryk i minimalnie przestrzela. Absolutnie nie należy mieć o tą akcje
pretensji, gdyż była ona przeprowadzona w takim tempie ,że mało kto by to wykończył. Wydawało
się, że pewne zwycięstwo „dowieziemy” do końca, aż tu nagle nieporozumienie na lini Tomek –
Tadziu-Kuba Judek i bramka dla Błękitnych. Był to piąty mecz chłopców i naprawdę nie ma co się
dziwić ,że coś pod koniec poszło nie tak. Zostawili mnóstwo serca i sił na boisku, a trzecie miejsce
tylko z jedną porażką w dodatku ze zwycięzcą Ligi Europejskiej jest wielkim sukcesem!!! Udane
rewanże z „koziołkami”, świetna postawa z Unią, bardzo dobra gra ofensywna duetu Patryk-Igor,
genialne interwencje Tomka, niezastąpiony MVP drużyny- Kuba „Bizon” Judek, świetna postawa
wszystkich, bo nie mieliśmy słabego ogniwa , bez różnicy czy to zawodnik z pola czy wchodzący z
ławki. Nam rodzicom pozostaje tylko podziękować za te dwa wspaniałe dni zmagań i dostarczenia
tylu emocji, życząc dalszych sukcesów drużynie i trenerowi Maciejowi Matouszkowi. DZIĘKUJMY!!!

