PSP 11 Kędzierzyn-Koźle Mistrzem Polski Kinder+Sport 2017
„Jubileuszowa, 10. edycja Kinder+Sport dobiegła końca. Po trzydniowej walce poznaliśmy
triumfatorów w poszczególnych kategoriach. W starciach finałowych nie brakowało emocji i zwrotów
akcji. Jednak Kinder+Sport to nie tylko walka na boisku.
W dniach 26-29 czerwca hala MOSIR-u w Zabrzu została areną zmagań młodych adeptów siatkówki. W
finałowej rywalizacji 10. edycji turnieju Kinder+Sport wystąpiło blisko tysiąc uczestników. Obiekt w
Zabrzu pozwolił organizatorom na przygotowanie 24 boisk, gdzie równocześnie trwała rywalizacja w kilku
kategoriach. I tak mogliśmy obserwować poczynania dwójek, trójek i czwórek w starciach dziewcząt i
chłopców.
Podobnie jak wcześniejsze edycje, również ten finał zgromadził gwiazdy polskiej siatkówki, ale nie tylko.
Podczas trzydniowego turnieju Kinder+Sport obok ambasadorów Sebastiana Świderskiego i Piotra
Gruszki w korytarzach hali można było spotkać Pawła Woickiego, Wojciecha Grzyba, Piotra Gacka czy
Pawła Zagumnego. Oprócz byłych i aktualnych zawodników PlusLigi do Zabrza zawitało wielu innych
znanych sportowców, między innymi Tomasz Majewski, Oktawia Nowacka, Monika Pyrek.”
(http://siatka.org/pokaz/10-edycja-kindersport-zakonczona/)
Pierwszy raz drużyna z Kędzierzyna-Koźla wygrała finał ogólnopolski Kinder+Sport. Do tej pory
największymi sukcesami było srebro „dwójek” w 2014 roku, 4 miejsce „czwórek’ w 2004 oraz dwa 5
miejsca rocznika 2001 w 2012 „dwójek” i „trójek” w 2013. Nasze miasto jak do tej pory doczekało się
dwóch reprezentantów Polski grających wcześniej w rozgrywkach Kinder+Sport – Kamila Semeniuka i
Filipa Roque de Oliveira kończących swoją przygodę z mini siatkówką w PSP 11.
Niepokonaną drużyną w kategorii dwójek zostali chłopcy z Jedenastki prowadzeni przez Marcina
Nurskiego. Nie doznali podczas trzech dni ani jednej porażki oddając zaledwie 3 sety przeciwnikom.
Mistrzami Polski Kinder+Sport 2017 „dwójek” chłopców (rocznik 2006 i młodsi) zostali Dawid Banasiak
(wybrany MVP turnieju finałowego), Marcel Steyer oraz Bartosz Bogacki, którzy przywieźli ze sobą 90 cm
puchar. Warty podkreślenia jest fakt, iż pierwsi dwaj będą bronić tytułu za rok, ponieważ są o rok młodsi od
przeciwników, z którymi przyszło im się mierzyć w Zabrzu. Dla Mistrzów Polski w każdej kategorii
wiekowej sponsor ufundował wyjazd w dniach 24-29 sierpnia 2017 na mecz otwarcia Eurovolley Poland
2017 na Stadionie Narodowym w Warszawie w specjalnie wydzielonej strefie kibica Kinder+Sport,
następnie przejazd na kolejne dwa mecze Polaków do Trójmiasta oraz trening z reprezentacją Polski, a także
wiele innych atrakcji.
Wyniki pozostałych zespołów chłopców z Kędzierzyna-Koźla:
Dwójki chłopców:
- 16 miejsce - PSP 11 Kędzierzyn-Koźle II: Olek Kopania, Łukasz Siemaszko i Kuba Szymański
Trójki chłopców:
- 23 miejsce - PSP 19 Kędzierzyn-Koźle: Mikołaj Kerner, Tomek Jelito, Adam Ostrowski i Dominik
Urbaniak (SP 3 Nysa)
- 29 miejsce - PSP 11 Kędzierzyn-Koźle: Antek Bamburowicz, Mikołaj Czubiński, Wojtek Kuźniacki i
Krzysiu Małota
Czwórki chłopców:
- 11 miejsce - Akademia Siatkówki "AS" Kędzierzyn-Koźle: Piotrek Jakubczyk (PG 5), Kuba Peljan (PSP
11), Patryk Brym (PSP 19), Michał Szwamel (PSP 19) i Grzesiu Trzepałka (PSP 11)

