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RAPORT  Z  TURNIEJU
W dniach 6-7 lutego na obiektach Skarszewskiego Centrum

Sportu odbyła się kolejna edycja, skierowanego do

najmłodszych adeptów piłki nożnej turnieju Beniaminek Cup

2021. W całym turnieju rywalizowało łącznie 18 drużyn, w

których skład wchodziło 180 zawodników.

Pierwszego dnia odbył się turniej z klasyfikacją pucharową,

gdzie drużyny rywalizując systemem każdy z każdym grały o

określone miejsca. Zwycięzcą pierwszego dnia rozgrywek

został Jaguar Gdańsk. Natomiast drugiego dnia, zgodnie

przyjętym przez KS Beniaminek 03 Starogard Gdański 

 innowacyjnym systemem rozgrywek, zespoły rozegrały mecze

każdy z każdym bez klasyfikacji turniejowej. Podczas

niedzielnej rywalizacji nie prowadzono klasyfikacji, a

wszystkim drużynom za sportową postawę i zaangażowanie

w rozgrywki przyznano pierwsze miejsce i okolicznościowy

medal tego samego koloru. Każdy uczestnik oprócz medalu

otrzymał również pakiet zdrowej żywności przygotowany

przez naszych rodziców.

 





W turnieju obok zwycięskiego Jaguara Gdańsk udział

wzięły zespoły: Wierzyca Pelplin, Osiczanka Osice,

Orzeł Trqbki Wielkie, Rodło Kwidzyn, Wietcisa

Skarszewy, Olimpia Grudziądz, Akademia Reiss

Šliwice, AP Tczew, KP Starogard Gdański, Concordia

Elbląg, Wierzyca Stara Kiszewa i organizatorzy turnieju

KS Beniaminek 03. W całym turnieju rywalizowało

łącznie 18 drużyn, w których skład wchodziło 180

zawodników. 

Turniej został zorganizowany w obowiązującym

reżimie sanitarnym. Patronat honorowy nad turniejem

objął Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury,

Dziedzictwa Narodowego i Sportu pan prof. dr hab.

Piotr Gliński. Patronem i głównym sponsorem

rozgrywek był Pomorski Związek Piłki Nożnej i

Pomorskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe.



Dziękujemy naszym Patronom, darczyńcom i rodzicom.

Dziękujemy również Skarszewskiemu Centrum Sportu za
gościnę, firmie Eurobud za wsparcie finansowe turnieju oraz

redakcji „Wieści z Kociewia" za udzielenie patronatu
medialnego.

 Organizatorem turnieju byt Klub Sportowy Beniaminek 03,

a impreza została przygotowana przez trenerów Karola
Cablewskiego i Patryka Heksel ze wsparciem wolontariuszy

zagranicznych Europejskiego Korpusu Solidarności. 
 

Bardzo cieszymy się, że coroczna tradycja organizacji
turnieju Beniaminek Cup 2021 została podtrzymana

pomimo trudnych epidemiologicznych warunków. Liczymy,

że spotkamy się ponownie w przyszłorocznej edycji turnieju.





CEREMONIA
WRĘCZENIA
MEDALI

Każde dziecko

otrzymało

pamiątkowy medal,

aby zwiększyć

motywację i chęć do

dalszej pracy.

Najważniejsze jest

to, że każdemu

zawodnikowi

podczas turnieju

towarzyszył

uśmiech.





O  NAS  WE  WIEŚCIACH  Z  KOCIEWIA


