PUCHAR DRUŻYNY JEŹDŹCY W
RĘKACH „GROMU”

W ostatni weekend maja 29-31.05.2009 rozpoczął się już trzeci turniej, którego
organizatorem była drużyna rugby na wózkach Jeźdźcy. Były to dla nas szczególne zawody,
gdyż były one poświęcone pamięci naszego przyjaciela Sławka Sękowskiego.
Przez dwa dni na dwóch boiskach rywalizowało sześć drużyn:

- „SK OSTRAVA”
- „GROM” OSTRÓW MAZOWIECKA
- „BRAVE SNAILS” LUBLIN
- „KS DEVILS” WROCŁAW
- „SITTING BULLS “
- „JEŹDŹCY”
W piątek w hotelu Ibis, gdzie byli zakwaterowani zawodnicy i sędziowie odbyło się
losowanie grup turnieju. I tak w grupie „A” znalazły się ekipy: „GROM” OSTRÓW
MAZOWIECKA, „BRAVE SNAILS” LUBLIN oraz gospodarze turnieju „JEŹDŹCY”. W grupie
„B” rywalizowały ze sobą drużyny: „SK OSTRAVA”, „KS DEVILS” WROCŁAW oraz „SITTING
BULLS “.
W sobotę punktualnie o godzinie 9.00 rozpoczął się turniej. Grupa pierwsza i druga
rywalizowała ze sobą systemem każdy z każdym. Po fazie grupowej w grupie „A” na
pierwszym miejscu znaleźli się goście z Ostrowii Mazowieckiej, na drugim Jeźdźcy, a na
trzecim „BRAVE SNAILS” LUBLIN. W grupie drugiej pierwsze miejsce przypadło drużynie z
Katowic „SITTING BULLS “,drugie „SK” Ostrava, a trzecie miejsce w grupie „B” przypadło
zespołowi „KS” Devils”.
Tym samym drużyny „Gromu” i „Siedzących Byków” awansowały bezpośrednio do
niedzielnych półfinałów. Pozostałe drużyny musiały zagrać mecze o wejście do fazy
finałowej. W pierwszym meczu ćwierćfinałowym drużyna Jeźdźców spotkała się z ekipą z
Lublina wygrywając spotkanie kilkoma punktami i tym samym mogła się radować z
pozostania w grze o główne trofeum turnieju. W drugim meczu ćwierćfinałowym drużyna
„SK” Ostrava wygrała z drużyną z Wrocławia.
Po ostatnich meczach sobotnich ( ćwierćfinały) było jasne, że o 5 miejsce zagrają
drużyny z Lublina i Wrocławia, a w półfinałach spotkają się Jeźdźcy z Sitting Bulls oraz
„Grom” Ostrów Mazowiecka z „SK” Ostrava.

W niedzielę punktualnie o godzinie 8.00 równolegle na dwóch boiskach rozpoczęły
się mecze półfinałowe:
- na boisku „A” „Grom” Ostrów Mazowiecka wygrał z „SK” Ostrava i mógł się radować
z osiągniętego celu. Był to dla gości z Mazowsza największy sukces, który udało się
osiągnąć.
- w drugim meczu półfinałowym na boisku „B” Gospodarze turnieju Jeźdźcy ulegli
drużynie „Sitting Bulls” z Katowic.
„(...) muszę przyznać, że turniej w tym roku stał na wysokim poziomie. Tak
naprawdę nie było wiadomo do końca kto wygra. Poza drużynami z Wrocławia oraz
Lublina nie było wiadomo kto zajmie miejsca od 1-4.(...)”
O godzinie 9.30 rozpoczęła się faza finałowa. Piąte miejsce w turnieju zajęła drużyna
„ślimaków” z Lublina wygrywając z „ diabłami” z Wrocławia.
Trzecie miejsce zajęli goście z Czech „SK” Ostrava wygrywając z ekipą gospodarzy.
Tym samym Czesi stanęli na najniższym stopniu podium.
„(...) mecz ten stał na dość dużym poziomie. Tak naprawdę Jeźdźcy mogli ten
mecz wygrać. Jednak zbyt dużo błędów takich jak 10 sekund bez kozła, brak krzyżówki
i niedokładne podania które od dłuższego czasu stały się zmorą „pędzących koni”
były przyczyną porażki. Trzeba jednak dodać, że „SK” Ostrava to zeszłoroczny
zwycięzca II turnieju(...)”
Przed wielkim finałem mogliśmy obserwować występy artystyczne Zespołu WokalnoInstrumentalnego Ogniska Pracy Przedszkolnej nr 2, Młodzieżowego Teatru Tańca,
Dziecięcego Teatru Tańca „W-24”, Majoretek przy Centrum Kultury z Knurowa oraz „Music
Joy”.
Podczas finałów swoją obecnością zaszczycili nas:
- dyrektor PFRON pan Grzegorz Żymła
- dyrektorzy Ośrodka dla Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie Boże” pan Dariusz
Latos oraz Damian Stefanski
- pan prezes Zdzisław Iwański z M.O.S i R
- z-ca kierownika ZZOZ Przychodni Przyzakładowej pan Grzegorz Kiciak
- kierownik do spraw aktywizacji osób niepełnosprawnych pani Bogumiła Kopczyk.
- kierownik WTZ z dla Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie Boże” pan Marek
Nocoń.
- dyrektor Caritas Archidiecezji Katowickiej ks. dr Krzysztof Bąk

Niedziela, kilka minut po 14.00 rozpoczął się finał rozgrywek „III Turnieju Rugby na
Wózkach o Puchar Drużyny Jeźdźcy- Pamięci Sławka Sękowskiego”.

W decydującym meczu spotkały się drużyny „Sitting Bulls” Katowice z „Gromem”
Ostrów Mazowiecka. Mecz finałowy, w którym nie było wiadomo do ostatniej minuty kto
wygra, obserwowało dość sporo osób jak na zawody dla osób niepełnosprawnych.
„(...) punkt za punkt, strata za stratę, upadek za upadek i faul za faul. Emocje,
radość , gniew, wielkie zmęczenie, smutek i na końcu radość- tak po krotce można
przedstawić mecz finałowy. Bardzo dobrze spisały się obie drużyny. Zarówno w
Gromie jak i Sitting Bulls na medal spisali się reprezentanci Polski Rugby na Wózkach
Piotr Wilamowski z Gromu oraz Marcin Bawej i Ireneusz Sienko z „byków”(...)”.
Ciężka walka o pierwsze miejsce do ostatnich sekund zakończyła się ok. godziny
16.00 historycznym zwycięstwem drużyny „Grom” Ostrów Mazowiecka.
Trzeba dodać, iż zwycięska drużyna na poprzednich dwóch naszych turniejach zajęła
5 miejsce. W szczególności cieszy nas fakt, iż drużyna ta zrobiła bardzo wielki postęp i
zasłużenie wygrała nasz turniej.
„(...) Cały turniej można uważać za wielki sukces organizacyjny. Przebiegł on
sprawnie, bez większych problemów. Jednak nie było by to możliwe gdyby nie ludzie którzy
nam pomagali. Serdecznie dziękujemy:
- Obsłudze technicznej turnieju :Urszuli Sanockiej, Basi Mróz, , Soni Spyra, Małgosi
Ciszewskiej, Iwonie Murawskiej, Andrzejowi Marczuk, Basi Krzyścik , Ani Frochlik, Rafałowi
Szymańczyk, Krzysiowi Swoboda
- sędziom stolikowym Ani Wiącek, Maćkowi Jagiełło, Robertowi Kikosickiemu,
Sebastianowi Harboła
- sędziom boiskowym : Beacie Głuch, Monice Głogowskiej, Magdalenie Bogdan,
Paulinie Szmit, Karolowi Malec, Jarkowi Malec, Tomkowi Gałązce oraz Łukaszowi Szymczak
„(...) z mojej strony dziękuję drużynie za wszystkie emocje pozytywne
negatywne, za naukę i za dalsze motywowanie do ciężkiej, ale to naprawdę ciężkiej,
pracy(...) Dziękuje Damianowi i Bartkowi za świetne sprawne przygotowanie
zawodników do meczu(...)”
KLASYFIKACJA KONCOWA
I MIEJSCE

„Grom” Ostrów Mazowiecka

II MIEJSCE

„Sitting Bulls” Katowice

III MIEJSCE

„SK” Ostrava

IV MIEJSCE

„Jeźdźcy” Borowa Wieś

V MIEJSCE

„Brave Snails” Lublin

VI MIEJSCE

„KS” Devils”.

i

Podczas turnieju zawodnicy jak i sędziowie wybierali najlepszych graczy
w poszczególnych kategoriach:
- najlepszy zawodnik 0,5 pkt Krzysztof Kosider z „Sitting Bulls” Katowice
- najlepszy zawodnik 1,0 -1,5 pkt Artur Matysiak z „Jeźdźcy”
- najlepszy zawodnik 2,0 - 2,5 pkt Piotr Wilamowski z „Gromu” Ostrów Mazowiecka
- najlepszy zawodnik 3,0 - 3,5 pkt Adrian Mościnski z „Jeźdźcy” (najmłodszy gracz rugby na
wózkach w Polsce)
- najbardziej wartościowy zawodnik MVP Marcin Bawej z „Sitting Bulls” Katowice
Najlepszym sędzią turnieju została Magdalena Bogdan z regionu mazowieckiego.

Z serdecznymi pozdrowieniami
J.K

