Zbąszyńskie Zakładowe Rozgrywki Piłki Nożnej Halowej 2017
Niedziela, 5 marca to ostatnie mecze X edycji Zbąszyńskich Zakładowych Rozgrywek
Piłki Nożnej Halowej. W tegorocznym cyklu, rozpoczętym 12 lutego, wzięło udział łącznie
104 zawodników z 9 zespołów, spędzając na boisku 1 080 minut. Drużyny rozegrały 45
spotkań, 36 w rundzie zasadniczej i 9 w finałowej, strzelono 275 bramek. Tak w wielkim
skrócie prezentuje się statystyka bieżących rozgrywek.
Kilka faktów z historii rozgrywek zakładowych. Dwa zespoły do tej pory trzykrotnie
zdobywały złote medale imprezy – Bestem i Bor-Szott. Dawid Stankowski (Wikoma)
czterokrotnie zostawał laureatem nagrody dla najskuteczniejszego zawodnika, zdobywając
łącznie 121 bramek. We wszystkich edycjach strzelono łącznie ponad 2 800 bramek. Rekord
frekwencji, zanotowany dwukrotnie, to 14 występujących drużyn.
Kibice, którzy licznie gromadzili się w hali „Zbąszynianka” w trakcie każdej kolejki
nie mogli narzekać na brak emocji i piłkarskich wrażeń. Kulminacją wydarzeń była niedziela,
kiedy to zapadały najważniejsze rozstrzygnięcia. Wraz z upływem czasu poznawaliśmy
zdobywców coraz wyższych miejsc w końcowej tabeli. Mimo walki o jak najwyższe miejsca,
na boisku dominowała przyjazna atmosfera. Na trybunach do gry zachęcały często całe
rodziny występujących zawodników, które gorąco dopingowały swoje drużyny.
O III miejsce w tym roku walczyły zespoły TFP i Sobkowiak. Pojedynek ten
zdecydowanie rozstrzygnął na swoją korzyść zespół TFP, pokonując rywali 8:2, powtarzając
tym samym swoje medalowe miejsce w tabeli końcowej z ubiegłego roku.
W najważniejszym meczu, decydującym o zdobyciu złotych medali, spotkały się
drużyny: Bor-Szott i Wellton. Bor-Szott dodatkowo walczył o miano zespołu z największą
ilością zwycięstw w rozgrywkach we wszystkich edycjach imprezy, do tej pory posiadał trzy
tytuły mistrzowskie, tyle samo co Bestem. Zapowiadały się duże emocje od samego początku
ponieważ dwubramkowy zapas z pierwszego spotkania, w meczu z silnym zespołem
Welltonu, nie gwarantował drużynie Bor-Szott końcowego zwycięstwa. Od samego początku
kibice oglądali zacięty, stojący na wysokim poziomie pojedynek. W pierwszej części BorSzott wyszedł na prowadzenie 1:0, jednak rywale atakowali próbując doprowadzić do remisu.
Uważna gra w obronie oraz postawa bramkarza długo pozwalały utrzymać przewagę
bramkową. W drugiej połowie Wellton doprowadził do remisu, ale mimo dalszych prób
wynik nie uległ już zmianie do ostatniej syreny. Bor-Szott został zwycięzcą X edycji
Zbąszyńskich Zakładowych Rozgrywek Piłki Nożnej Halowej oraz samodzielnym liderem
pod względem ilości posiadanych tytułów mistrzowskich.
Podsumowanie jubileuszowego wydania imprezy rozpoczęło się o godzinie 17.30.
Na uroczystość zakończenia zaproszeni zostali wszyscy prezesi, szefowie zespołów biorących
udział w rozgrywkach oraz władze samorządowe. Wręczenia nagród dokonywali przybyli
goście: Andrzej Wilkoński Sekretarz Gminy, Tadeusz Borkowski (Bor), Janusz Karcz
(Elektro-Motor) oraz Adrian Zboralski (Wikoma).

W pierwszej kolejności nagrodzono statuetkami laureatów wyróżnień indywidualnych.
Najskuteczniejszym zawodnikiem został Adrian Matysiak – Sobkowiak, zdobywca 21
bramek, najlepszym bramkarzem Mateusz Dzioch – Wellton, najlepszym zawodnikiem
całych rozgrywek jednogłośnie wybrano Kamila Maciejewskiego – Bor-Szott .
Następnie wręczono nagrodę Fair Play dla drużyny, która zakończyła zawody
z najmniejszą ilością przewinień indywidualnych. Podobnie jak rok wcześniej zdobywcą
pucharu został zespół Ikei, minimalnie wyprzedzając Kuvert Polska/Ecobag Network.
Wszystkie uczestniczące zespoły otrzymały, z rąk obecnych gości, pamiątkowe
puchary oraz dyplomy, zdobywcy najwyższych miejsc złote, srebrne oraz brązowe medale.

Klasyfikacja końcowa:
1. Bor-Szott,
2. Wellton,
3. TFP,
4. Sobkowiak,
5. Ikea,
6. Bestem,
7. Elektro-Motor/Auto Naprawa,
8. Kuvert Polska/Ecobag Network,
9. Wikoma.

Organizatorem X edycji Zbąszyńskich Zakładowych Rozgrywek Piłki Nożnej Halowej
było Zbąszyńskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji.

