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Turniej Piłkarski o Puchar Wójta Gminy Chmielnik - lipiec 2019 r.
Turniej Piłkarski
o Puchar Wójta Gminy Chmielnik - lipiec 2019 r.

Puchar Wojta - 2019

W dniach 7, 21 i 28 lipca 2019 roku na boisku sportowym w
Chmielniku została rozegrana kolejna edycja turnieju piłkarskiego o
Puchar Wójta Gminy Chmielnik.
W turnieju udział wzięły drużyny, reprezentujące poszczególne
sołectwa gminy:
Błędowa Tyczyńska,
Chmielnik,
Wola Rafałowska,
Zabratówka,
oraz drużyna dodatkowa - Chmielnik OLDBOJE.
Zawody, jako sędzia główny, poprowadził Pan Rafał Szydełko z Woli
Rafałowskiej.
W meczu eliminacyjnym w dniu 7 lipca 2019 r. wystąpiły drużyny:
Chmielnika i Chmielnik OLDBOJE. Zwycięstwo 5:1 odnosiła drużyna
Chmielnika i to ona wystąpiła w turnieju głównym.
W 1 rundzie turnieju tj. w dniu 21 lipca 2019 r., rozegrano mecze:
Zabratówka – Wola Rafałowska – 3:0;
Błędowa Tyczyńska – Chmielnik – 1:1; (rzuty karne 1:3)
W finale turnieju rozegranym w dniu 28 lipca 2019 r., drużyny które
przegrały mecze w 1 rundzie turnieju tj. Wola Rafałowska i Błędowa
Tyczyńska zagrały o 3 miejsce w zawodach a zwycięzcy z 1 rudny tj.
Zabratówka i Chmielnik zagrały o 1 miejsce i główną wygraną.
Mecz o 3 miejsce miał jednostronny przebieg, o czym wyraźnie
świadczy wynik końcowy:
Wola Rafałowska – Błędowa Tyczyńska – 1:6;
Finał turnieju był dobrym i ciekawym widowiskiem, dostarczył wielu
piłkarskich emocji oraz dużo pięknych bramek, co odzwierciedla
jego wynik:
Zabratówka – Chmielnik – 2:6.
W całym turnieju zwyciężyła drużyna reprezentująca wieś
Chmielnik.
Kolejność na zakończenie turnieju:
1 miejsce - Chmielnik,
2 miejsce - Zabratówka,
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3 miejsce - Błędowa Tyczyńska,
4 miejsce - Wola Rafałowska.
Królem strzelców Turnieju został Patryk Sitarz zdobywca 4 goli,
który reprezentował wieś Błędową Tyczyńską.
Zwycięska drużyna Chmielnika otrzymała Puchar Wójta Gminy,
okolicznościowy dyplom oraz nagrodę finansową. Puchary, dyplomy
i nagrody zostały wręczone również pozostałym drużynom, po
zakończeniu rozgrywek przez Wójta Gminy Pana Krzysztofa Grada.
Wszystkim uczestnikom zawodów, trenerom, sędziemu oraz
wszystkim osobom pomagającym przy sprawnym zorganizowaniu
turnieju dziękujemy za pomoc i zaangażowanie.
Wzorem lat ubiegłych, również licznie dopisali kibice którzy
aktywne wspierali swoich reprezentantów.
A.Tereszkiewicz

, Chmielnik

2

