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INAUGURACJA OBCHODÓW 90 LAT KP „VICTORIA” BIS PLETTAC OSTRZESZÓW
„Czas Ostrzeszowski” jest prywatnym pismem, na áamach którego moĪesz zaprezentowaü swoje poglądy i podzieliü siĊ zainteresowaniami z mieszkaĔcami caáej Ziemi Ostrzeszowskiej.

10.02.2010

W sobotę 06. 02. br. turniejem halowym
w kategorii juniorów młodszych rozpoczęły
się obchody 90–lecia KP „Victoria ” BIS plettac Ostrzeszów.
Młodzi piłkarze „Victorii” nie zawiedli i, inaugurując
rok jubileuszowy, zwyciężyli w turnieju, zajmując I
miejsce. Nie było im wcale łatwo, ponieważ na starcie stanęły czołowe drużyny w tej kategorii wiekowej
w naszym okręgu: „Centra” Ostrów Wlkp., Ostrovia,
„Polonia” Kępno, „Sokół” Bralin i GKS Grębanin. Oficjalnego otwarcia zawodów dokonał wiceprezes Klubu
Roman Raczyński, który później uważnie śledził zmagania turniejowe. Grano systemem „każdy z każdym”.
W swoim pierwszym meczu „Victoria” pokonała GKS
Grębanin 3 : 1, a w drugim „Sokoła” Bralin 3 : 0. Te
zwycięstwa przyszły łatwo, ale już następne pojedynki były o wiele trudniejsze. W kolejnym meczu
turnieju gospodarze ulegli „Ostrovii” 1 : 2. Przyszedł
czas na mecz z „Centrą” Ostrów Wlkp. Do tego meczu
„Centra” nie przegrała ani jednego spotkania i uchodziła za faworyta rozgrywek. „Victoria” po porażce
z „Ostrovią”, aby móc walczyć jeszcze o I miejsce,
musiała wygrać, gościom wystarczał remis. Gospodarze jako pierwsi objęli prowadzenie 1 : 0 i wynik ten
utrzymywał się bardzo długo. Zbliżała się końcówka
meczu. Nerwy dawały o sobie znać. Za niezgodną
z przepisami grę sędzia wyrzucił z boiska po dwóch
zawodników „Centry” i „ Victorii ”. W tym momencie
trener „Centry” wycofał z gry bramkarza i wprowadził
zawodnika z pola, a do końca pozostało ok. 30 sekund.
Zawodnikom z Ostrowa udało się zdobyć bramkę,
która praktycznie dawała im już I miejsce. Ze strony
„Victorii ” na boisku pozostali Marcin Tomaszewski i

Damian Grondowy
Robert Skrobacz. Gdy zawodnicy „Centry” jeszcze
cieszyli się ze zdobycia upragnionego gola, a na zegarze pozostało już tylko 15 sekund do końca meczu,
Marcin z Robertem rozpoczęli grę od środka. Szybkie podanie do przodu strzał i bramka – ZWYCIĘSKA
BRAMKA! Gospodarze zwyciężyli 2 : 1. Niespodziewanie w ostatnim meczu turnieju przeciwnik „Victorii” – „Polonia” Kępno postawiła wysokie wymagania.
Nie można się temu dziwić, gdyż i ona grała jeszcze
o czołowe miejsce w tabeli rozgrywek. Początkowo
gospodarze łatwo strzelali bramki i prowadzili już 2 :
0. Nagle bramkę kontaktową zdobyli goście. Konsternacja wszystkich zawodników i trenera – Jacka Skórskiego. Wśród młodych zawodników „Victorii” nastąpiła dekoncentracja. Po chwili stracili kolejną bramkę
i było 2 : 2. Tablica świetlna wskazywała do końca
1 minutę i 15 sekund. Remis w takim momencie nie

Robert Skrobacz

zapewniał I miejsca. Po stracie drugiej bramki szybko
ostrzeszowianie rozpoczęli grę od środka. Do piłki
dopadł Marcin Tomaszewski. Pociągnął akcję prawą
stroną boiska i dośrodkował, a tam czekał już na piłkę
Robert Skrobacz i silnym strzałem głową skierował ją
do bramki. 3 : 2 dla gospodarzy, teraz nastąpiła radość
i euforia w drużynie „Victorii”. Jeszcze do końca trwała
walka, lecz piłkarze „Victy ” kontrolowali już grę i
nie pozwolili sobie wydrzeć zwycięstwa. Podczas
ceremonii zakończenia prezes Raczyński jeszcze raz
podziękował uczestnikom turnieju oraz ich trenerom,
iż zechcieli udziałem w zawodach uświetnić obchody
90 – lecia istnienia „Victorii”. Podczas całego turnieju
wisiał piękny baner z logo sponsora Firmy BIS plettac, informujący o tym doniosłym wydarzeniu, jakim
jest 90 – lecie Klubu. Najlepszym bramkarzem turnieju
wybrano Damiana Grondowego, a najlepszym zawod-

nikiem Roberta Skrobacza – obaj z „Victorii”.
TABELA KOŃCOWA:
L.p
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Drużyna
Victoria Ostrzeszów
Centra Ostrów Wlkp.
Ostrovia Ostrów Wlkp.
Polonia Kępno
GKS Grębanin
Sokół Bralin

Pkt.
12
12
8
7
2
1

bramki
12 : 6
12 : 4
8:4
6:8
5 : 11
2 : 12

WYNIKI UZYSKANE PRZEZ
POSZCZEGÓLNE ZESPOŁY W TURNIEJU:
Victoria
Centra
Polonia
Victoria
GKS Grebanin
Centra
GKS Grębanin
Victoria
Centra
GKS Grębanin
Victoria
Sokół
GKS Grębanin
Sokół
Victoria

GKS Grebanin
Sokół
Ostrovia
Sokół
Polonia
Ostrovia
Sokół
Ostrovia
Polonia
Ostrovia
Centra
Polonia
Centra
Ostrovia
Polonia

3:1
2:0
0:0
3:0
1:2
2:1
2:2
1:2
4:1
1:1
2:1
0:1
0:3
0:4
3:2

Zwycięski zespół wystąpił w następującym składzie: Damian Grondowy, Gracjan Mucha, Robert Skrobacz, Damian Tomaszewski, Marcin Tomaszewski,
Przemysław Dubiel, Patryk Pasiak, Kacper Mądry,
Patryk Domagała, Bartłomiej Guzenda, Tomasz
Guzenda, Szymon Gellert, Maciej Kala, Kamil Cyba,
Robert Mądry.
(AW)

„VICTORIA” OSTRZESZÓW WRÓCIŁA
Z OBOZU PRZYGOTOWAWCZEGO
HALOWE MISTRZOSTWA POLSKI
W LEKKOATLETYCE

szów, mieszkanka Kraszewic) i
Mateusz Maury 400m (uczeń
ZS nr 1 Ostrzeszów, mieszkaniec Kaliszkowic Kaliskich). Na
zawody sportowcy dotarli bezpośrednio z obozu sportowego
w Karpaczu. Oboje przebyli
fazę eliminacyjną i awansowali
do finałów B swoich biegów.
Agnieszka ukończyła rywalizację na 13. miejscu, a Mateusz
z bardzo dobrym wynikiem
50:75 uplasował się na 8. pozycji w Polsce. Dodatkowo cieszy fakt, że do najlepszej ósemki zawodników biegających
dystans 400m awansowało tylko dwóch biegaczy z rocznika
Mateusza, pozostałych 6 było o rok starszych, co dobrze
rokuje na przyszłoroczny start. W zawodach wzięła udział
jeszcze jedna reprezentantka naszego powiatu - była zawodniczka Dawida Sobieraja i klubu LKS „Orkan” Ostrzeszów
Paulina Kurowska (mieszkanka Kraszewic), obecnie WKS
Śląsk Wrocław, która uplasowała się na 5. pozycji w konkursie pchnięcia kulą.

W dniach 22-24 stycznia br. na hali lekkoatletycznej Centralnego Ośrodka Olimpijskiego w Spale
odbyły się Halowe Mistrzostwa Polski Juniorów
w Lekkoatletyce. W zawodach wystartowało dwoje
reprezentantów naszego klubu lekkoatletycznego LKS
„ORKAN” Ostrzeszów, podopiecznych Dawida Sobieraja: Agnieszka Jeziorna – 60m (uczennica LO Ostrze-

Od 26 do 31 stycznia „Victoria” przebywała na obozie przygotowawczym w Twardogórze.
Zespół miał tam bardzo dobre warunki treningowe, z dwiema salami gimnastycznymi, siłownią i sauną. Treningi urozmaicone były zajęciami w terenie. Piłkarze trenowali dwa, a nawet
trzy razy dziennie. Trzecim treningiem były zajęcia z aerobicu. Po ciężkich treningach można
było skorzystać z odnowy biologicznej m. in. : z sauny i hydromasażu. Na obozie pojawiło
się kilka nowych twarzy: Marcin Świercz - pozyskany na zasadzie transferu definitywnego
z KS Opatówek, Michał Grodzki i Mateusz Góra (UKS Trójka), powrót z LZS Rogaszyc, Michał
Botkiewicz (obrońca z LZS Czajków) oraz dwóch juniorów „Victorii” - Przemysław Dubiel i
Damian Tomaszewski.
Na zakończenie obozu zamiast planowanego sparingu z „Pogonią” Syców „Victoria”
rozegrała turniej halowy w Goszczu z tamtejszą „Wiwą” Goszcz, „Lotnikiem” Twardogóra i
„Zenitem” Międzybórz. Gospodarze i „Victoria” wystawiły po dwa zespoły. Pierwsze i drugie
miejsce zajęła „Wiwa”, natomiast trzecie i czwarte drużyny „Victorii”. „Lotnik” i „Zenit” zajęły
piąte i szóste miejsce.
(AW)

(em)

Trener Dawid Sobieraj zaprasza młodzież chętną rozpocząć przygodę z LEKKOATLETYKĄ na zajęcia/treningi w piątki godz.15:00 na halę sportową przy ZS nr 1
w Ostrzeszowie. Jednocześnie trener i zawodnicy składają
podziękowania Starostwu Powiatowemu, Dyrektorowi ZS
nr1 w Ostrzeszowie, Powiatowej Radzie Zrzeszenia LZS
w Ostrzeszowie oraz Panu Markowi Nalepie za pomoc
w organizacji wyjazdu na Mistrzostwa.

AMATORSKI TURNIEJ PIŁKI
SIATKOWEJ
W ostatnią niedzielę stycznia w sali Gimnazjum nr2
został rozegrany I Amatorski Turniej Piłki Siatkowej
Ostrzeszów 2010. W turnieju wzięło udział 7 drużyn
- 4 z Ostrzeszowa oraz 3 przyjezdne: z Niedźwiedzia,
Kuźnicy Bobrowskiej i Grabowa nad Prosną.
Drużyny zostały podzielone na dwie grupy, które
rywalizowały systemem „każdy z każdym”.

GRUPA A

GRUPA B

GFM GRABÓW

CHOKERS

PKS „ARKA” NIEDZWIEDŹ

KUŹNIA BOBREK

PONIKS

CIEPLIK

KASZTANIANKI

Zwycięzcy grup rozegrali mecz o I miejsce. Najlepszą drużyną turnieju został GFM Grabów, który
w finale pokonał drużynę Chokers z Ostrzeszowa.
Drużyny, które zajęły 2. miejsca w grupie, zagrały
w „małym finale” o III miejsce. To miejsce zajęła

drużyna z Kuźnicy Bobrowskiej, która pokonała PKS
„Arka” z Niedźwiedzia.
O 5. miejsce walczyły drużyny z Ostrzeszowa,
które w swoich grupach zajęły 3. miejsce.
Po wyrównanym meczu, pełnym emocji, drużyna
„Cieplik” po tie-break’u pokonała drużynę „Poniks”.
Bardzo dobrze zaprezentowała się drużyna „Kasztanianki”, w skład której wchodziły dziewczyny grające
na co dzień w drużynie I LO w Ostrzeszowie.
Organizatorzy turnieju postawili sobie za cel stworzenie ostrzeszowskiej ligi piłki siatkowej, w celu dalszej popularyzacji tej dyscypliny.

Już wiadomo, że liga zostanie utworzona i rozpocznie się jesienią 2010r.
Do tego czasu organizatorzy zapraszają na cykl
turniejów, które odbywać się będą raz w miesiącu. Za
każdy turniej będą przydzielane punkty, a drużyna z największą ilością punktów zostanie zwycięzcą turnieju.
Już zapraszamy na turniej, który odbędzie się 6
marca w sali przy Gimnazjum nr2 w Ostrzeszowie.
Zgłoszenia - do 28 lutego. u p. Daniela Franikowskiego
pod nr. telefonu 607 802 832
Serdecznie zapraszamy wszystkich sympatyków
piłki siatkowej.

P. Sz.

