SPORT

Utworzono: środa, 04, marca 2015 12:55

W minioną sobotę w Luzinie odbyła się kolejna edycja
Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej Kobiet Kaszub Cup. Zespół Elwo Etna miał
zaplanowany start w tym turnieju w kategorii U-16, jednak ze względu na zbyt małą liczbę
drużyn dziewczęta organizatorzy zaprosili elbląską drużynę do startu w kategorii open.
Pierwszymi przeciwniczkami naszych dziewcząt był drugi zespół Luzino, który został pokonany
7:2 po bramkach Siuciak (2), Pilewskiej (2), Kulig (1), Orłowskej (1) i Wojciechowskiej (1). W
drugim spotkaniu Elblążanek ich przeciwniczkami były doświadczone piłkarki TKKF Checz
Gdynia, z którymi ELWO ETNA wygrała do tej pory wszystkie rozegrane mecze. Nie inaczej
było i tym razem. Nasz zespół prowadzony do boju przez trener Karolinę Orłowską zdeklasował
rywalki 7:1, a łupem bramkowym podzieliły się: Siuciak (3), Jóskowska (2), Kulig (2).
Trzecimi przeciwniczkami były jedne z faworytek turnieju, zespół Mika Bolszakow z okręgu
kaliningradzkiego. Od początku trwał zażarty bój, w którym dość długo utrzymywał się rezultat
1:1 (bramka Jóskowskiej). W końcu to jednak Rosjankom udało się strzelić upragnioną bramkę i
po końcowym gwizdku sędziego to one cieszyły się z odniesionego zwycięstwa.
W kolejnym meczu piłkarki ELWO ETNA zmierzyły się z drużyn Błękitni Łęczyce i po kolejnej
supremacji na całym parkiecie odniosły przekonujące zwycięstwo 8:1 po golach Piosik (2), Kulig
(2), Jóskowskiej (1), Wierzbickiej (1) i Depki (1).
W ostatnim pojedynku turnieju nasze panie spotkały się z gospodyniami, pierwszym zespołem
GOSRiT Luzino i po bardzo wyrównanej grze uległy rywalkom 1:3 (bramka Piosik).
Po tym spotkaniu odbyła się uroczysta dekoracja, podczas której nasze dziewczęta odebrały
medale za III miejsce, a bramkarka ELWO ETNA, Laura Wacławska gustowną statuetkę dla
najlepszej bramkarki.
Skład ELWO ETNA Elbląg: Laura Wacławska, Karolina Orlowska, Natalia Kulig, Kinga Siuciak,
Karolina Jóskowska, Barbara Piosik, Karolina Depka, Wiktoria Pilewska, Julia Wojciechowska,
Kamila Czeremcha, Wiktoria Wierzbicka, trener Grzegorz Szucki, kierownik Jacek Zdziech
W niedzielę 1 marca odbył się Kaszub Cup 2015 rocznika 2002. Wystartowała w nim również
ekipa ELWO ETNA będąc najmłodszą drużyną tegorocznej edycji (w większości roczniki
2004-2005). Sześć zespołów rywalizowało ze sobą o palmę pierwszeństwa, z czego cztery
wystawił trener kadry Pomorza 2002. Zgodnie z przewidywaniami nasze dziewczęta przegrały
wszystkie swoje mecze jednak dzielnie stawiały opór starszym rywalkom, a gdy Nikola Gerenc
strzeliła gola po ładnej zespołowej akcji, ich radości nie było końca. Wśród Elblążanek
najbardziej wyróżniała się Nadine Nkome Evini, która została wybrana najlepszą obrończynią
turnieju.
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Skład ELWO ETNA Elbląg: Agata Wanatowska, Julia Markowska, Nikola Gerenc, Nadine
Nkome Evini, Klaudia Dietrych, Julia Łukaczyk, Nikola Monkiewicz, trener Karolina Orłowska,
trener Magdalena Narloch, kierownik Jacek Zdziech.
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