
16 wrzeÊnia 2013 roku na kompleksie boisk „Mo-
je Boisko Orlik 2012” odby∏y si´ eliminacje gminne
IV Turnieju Orlika o Puchar Donalda Tuska w kategorii
wiekowej 12-13 lat ch∏opców. W turnieju uczestniczy∏o
34 m∏odych zawodników, tworzàc 4 dru˝yny pi∏karskie.
Grupy gra∏y systemem ka˝dy z ka˝dym.

Wyniki:
Dru˝yna Kwietnia - San Marino  3-1;  FC Kaczki -

Ch∏opaki z Gimnazjum 0-0; Dru˝yna Kwietnia - FC
Kaczki 1-1; San Marino - Ch∏opaki z Gimnazjum 1-3;
Dru˝yna Kwietnia - Ch∏opaki z Gimnazjum 1-1; San
Marino - FC Kaczki 0-3.

Koƒcowa kolejnoÊç:
- I miejsce - FC Kaczki,

- II miejsce - Dru˝yna Kwietnia,
- III miejsce - Ch∏opaki z Gimnazjum,
- IV miejsce - San Marino.

Z kolei 20 wrzeÊnia 2013 roku na kompleksie boisk
„Moje Boisko Orlik 2012” odby∏y si´ eliminacje gminne
IV Turnieju Orlika o Puchar Donalda Tuska w kategorii
wiekowej 10-11 lat ch∏opców. W turnieju uczestniczy∏o
53 m∏odych zawodników, tworzàc 5 dru˝yn pi∏karskich.
Grupy rywalizowa∏y systemem ka˝dy z ka˝dym.

Wyniki:
FC Sparta - Czerwone Or∏y 1-0; FC Kaczki - Impo-

sible 4-0; FC Brazil - Czerwone Or∏y 3-0; FC Sparta -
FC Kaczki 0-4; FC Brazil - Imposible 4-0; Czerwone
Or∏y - FC Kaczki 0-0; FC Brazil - FC Kaczki 0-2; Imposible
- FC Sparta 2-2; FC Brazil - FC Sparta 2-2; Imposible
- Czerwone Or∏y 2-0.

Koƒcowa kolejnoÊç:
- I miejsce - FC Kaczki,
- II miejsce - FC Brazil,
- III miejsce - FC Sparta,
- IV miejsce - Imposible,
- V miejsce - Czerwone Or∏y.
Po rozgrywkach sportowych nastàpi∏a ceremonia

wr´czania nagród i dyplomów dla uczestników zmagaƒ
sportowych. Ka˝demu zawodnikowi turnieju zosta∏a
wr´czona pamiàtkowa koszulka.

        tekst i foto Maciej Wzi´ch
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IV TURNIEJ ORLIKA O PUCHAR DONALDA
TUSKA - ELIMINACJE GMINNE

1 wrzeÊnia br. na boiskach do siatkówki pla˝owej
ciechociƒskiego OSiR-u rozegrano  Otwarty Amators-

ki Turniej Siatkówki Pla˝owej. W wydarzeniu wzi´∏o
udzia∏ 20 dru˝yn z województwa kujawsko-pomors-
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TrzydzieÊci ekip wzi´∏o udzia∏ w turnieju dubletów
który zosta∏ rozegrany przy ciechociƒskiej t´˝ni 21 wrze-
Ênia 2013 roku.

Turniej mia∏ nietypowà opraw´, rozpoczà∏ si´ o godz.
16:00, a zakoƒczy∏ zgodnie z planem pó∏ godziny po pó∏-
nocy. Uczestnicy zawodów mieli okazj´ zobaczyç okaza∏à
t´˝ni´ zarówno za dnia, jak i w pe∏ni oÊwietlonà w godzi-
nach wieczornych. Szczególnie ta druga ods∏ona robi∏a
niesamowite wra˝enie.

Uczestników turnieju petanque powitali Burmistrz
Ciechocinka Leszek Dzier˝ewicz oraz Prezes Przedsi´-
biorstwa Uzdrowisko Ciechocinek S.A Marcin Zajàcz-
kowski. Obecny by∏ równie˝ Dyrektor OÊrodka Sportu
i Rekreacji w Ciechocinku Tomasz Górecki.

Uczestnicy zawodów mieli do rozegrania 7 rund,
dzi´ki którym nastàpi∏o wy∏onienie najlepszej dru˝yny
turnieju. Trudno by∏o jednoznacznie wskazaç faworytów,
niemniej jednak nale˝y ich upatrywaç w gronie zawod-

ników m.in. z Dzier˝oniowa, Wroc∏awia, Âremu, Lisko-
wa i Warszawy. Nie mo˝na zapomnieç o zawodnikach
z Ciechanowa, Chojnic i Gdaƒska. W gronie uczestników
turnieju byli tak˝e zawodnicy z ¸odzi, Tucholi, Dunajek,
Ciechocinka, Bydgoszczy oraz S´pólna Krajeƒskiego.

G∏ówne trofeum zdoby∏a para z Liskowa - Rafa∏ Ka-
czmarek i Konrad Broniecki, którzy zwyci´˝yli we wszyst-
kich rozegranych pojedynkach. Na drugim miejscu upla-
sowa∏a si´ rodzinna ekipa z Warszawy - Czarek i Micha∏
Zaniewscy, a na trzecim Krzysztof Bratek i Jakub Grewling
ze Âremu. Tu˝ za podium znalaz∏a si´ druga dru˝yna
z Liskowa - Marek Broniecki i ¸ukasz Antczak. Zwyci´scy
zawodów otrzymali Vouchery na weekendowy pobyt
w Ciechocinku ufundowane przez PUC S.A. Jeden vou-
cher na weekendowy pobyt w uzdrowisku zosta∏ rozloso-
wany wÊród pozosta∏ych uczestników zawodów. Szcz´Ê-
liwym posiadaczem tego dokumentu zosta∏ Piotr Milicki
ze Âremu. Rozlosowano równie˝ szereg innych drob-
nych upominków ufundowanych m.in. przez Bank Crédit
Agricole. W r´ce najlepszych ekip trafi∏y tak˝e wyjàtkowej
urody trofea ufundowane przez OÊrodek Sportu i Re-
kreacji w Ciechocinku. Wszyscy uczestnicy zawodów
otrzymali wydane z okazji turnieju pocztówki okolicznoÊ-
ciowe ze zdj´ciami wykonanymi podczas lipcowych
turniejów. Otrzymali tak˝e pamiàtkowe plakietki.

UroczystoÊç zakoƒczenia zawodów odby∏a si´ w re-
stauracji u Don Wasyla w parku Zdrojowym, a ca∏e wy-
darzenie zakoƒczy∏o si´ przed godzinà drugà w nocy.

W trakcie trwania turnieju gospodarze obiektu z uwa-
gà Êledzili poczynania uczestników zawodów, nie kryli
zadowolenia z faktu, ̋ e kule trafi∏y do uzdrowiska. Wyrazili
tak˝e ch´ç wspó∏pracy i pomoc w organizacji kolejnych
zawodów, które odb´dà si´ w 2014 roku w Ciechocinku.

         Stefan Bartkowiak

Petanque i Êwiat∏o na T´˝niach

kiego. Turniej rozegrano systemem brazylijskim (do 2
przegranych spotkaƒ). Po rozegraniu blisko 40 spot-
kaƒ w fazie fina∏owej koƒcowa kolejnoÊç przedstawia
si´ nast´pujàco:

1. Jakub Pietrykowski - Piotr Ko∏tuƒski (Aleksan-
drów Kuj./ Dobre),

2. Mi∏osz Szwaba - Maciej Karolczyk (Che∏mno),

3. Micha∏ Rowicki - ¸ukasz Kalinowski (Kikó∏/ Sk´-
pe),

4. Kacper Bobrowski - Damian ˚urowicz (Byd-
goszcz).

Puchary i medale dla najlepszych dru˝yn ufundowa∏
OÊrodek Sportu i Rekreacji w Ciechocinku.

                     tekst i foto Maciej Wzi´ch
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