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Młodzi piłkarze z Kaliningradu okazali się najlepsi w III Międzynarodowym Młodzieżowym
Turnieju Piłki Nożnej Piekarczyk Cup 2015. W finale po rzutach karnych pokonali zespół z
Tarnopola 3:1.
Przez dwa dni na boiskach przy ul. Skrzydlatej sześć zespołów z Polski i dwa z zagranicy
rywalizowało w turnieju piłki nożnej dzieci z rocznika 2003 i młodsi. Pierwszego dnia, drużyny
podzielone na dwie grupy, rozgrywały mecze eliminacyjne. W grupie A najlepiej zaprezentowała
się ekipa FC Tarnopol, która na początek zremisowała 2:2 z Concordią Elbląg, a następnie
odniosła dwa zwycięstwa, pokonując kolejno 2:0 Polonię Bydgoszcz oraz 5:0 Żuławy Nowy
Dwór Gdański. Jako druga z tej grupy do ćwierćfinałów awansowała Polonia Bydgoszcz.
Równie ciekawie wyglądała rywalizacja w grupie B. Tu najlepszą ekipą okazała się drużyna z
Kaliningradu. Goście zza wschodniej granicy zanotowali dwa zwycięstwa i jeden remis. Już na
starcie turnieju rozgromili Akademię Piłkarską Talent Białystok aż 7:0, następnie wygrali 3:1 z
Don Bosco Ostróda, by na koniec zremisować 2:2 z Olimpią Elbląg. Drugie miejsce i tym
samym awans do półfinału zapewniła sobie drużyna z Ostródy.
Drugiego dnia turnieju, cztery najlepsze ekipy rywalizowały w strefie medalowej, natomiast
czterem kolejnym zespołom pozostała już tylko walka o miejsca 5-8. W tej grupie ekipa Don
Bosco Ostróda pokonało Żuławy Nowy Dwór Gdański 6:0, a Olimpia wygrała z Concordią 2:0.
W meczu o 5 miejsce młodzi piłkarze z Ostródy okazali się lepsi od Olimpii zwyciężając 3:1, a w
walce o 7 miejsce Żuławy Nowy Dwór Gdański po serii rzutów karnych pokonały Concordię 3:1.
Prawdziwe emocje przyszły jednak dopiero w momencie rywalizacji o podium. W obu meczach
półfinałowych górą okazały się zagraniczne drużyny. FC Tarnopol wygrał z AP Talent Białystok
2:1, a FC Kaliningrad ograł Polonię Bydgoszcz 5:0. Im bliżej końca turnieju, tym rywalizacja
stawała się coraz bardziej wyrównana, a emocje wzrastały z każdą minutą. W pojedynku o
trzecie miejsce Talent Białystok prowadził do przerwy z Polonią Bydgoszcz 3:0, by ostatecznie
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zremisować 3:3. O tym kto zdobędzie brązowe medale musiały zadecydować rzuty karne. Te
pewniej wykonywali zawodnicy z Białegostoku, którzy ostatecznie wygrali 5:3. Podobnie było w
meczu finałowym, gdzie po pół godzinie gry mieliśmy bezbramkowy remis i o zwycięstwie
decydowały rzuty karne. Po trzech seriach „jedenastek” radość zapanowała w szeregach
zespołu FC Kaliningrad, który wygrał 3:1.
Po zmaganiach sportowych przyszedł czas na uroczyste zakończenie imprezy i wręczenie
nagród. Wszystkie zespoły otrzymały puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe, a trzy najlepsze
drużyny dodatkowo medale. Wśród uczestników przyznano także wyróżnienia. Najmłodszym
zawodnikiem imprezy okazał się Kuba Czerski (Polonia Bydgoszcz), królem strzelców Jan
Żuberek (AP Talent Białystok), najlepszym bramkarzem Witalij Korol (FC Tarnopol), a
najlepszym zawodnikiem Daniła Malcew (FC Kaliningrad). Zwycięzców dekorowali: Edward
Pietrulewicz, dyrektor Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki, Marek Wnuk, dyrektor
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Marek Burkhardt, radny Rady Miejskiej oraz
dyrektor MMKS Concordia Elbląg.
Organizatorami imprezy były Miejski Młodzieżowy Klub Sportowy Concordia Elbląg oraz Miejski
Ośrodek Sportu i Rekreacji. Patronat honorowy nad turniejem objął Witold Wróblewski,
Prezydent Elbląga.
Tekst MOSiR
Fot. Organizator
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