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Młodzi piłkarze reprezentujący szkołę podstawową nr 3 w Brzesku zwyciężyli w
Międzypowiatowym Turnieju Piłki Nożnej Mini Champion League rozegranym w Woli
Dębińskiej. W zawodach rozegranych 19 września wystartowało 10 drużyn.

Początek turnieju nie rozpoczął się zbyt dobrze dla brzeszczan, którzy uznawani za faworytów
w meczu otwarcia ulegli 2:5 pierwszej reprezentacji SP Szczurowa. Podopieczni Tomasza Gałki
szybko jednak pozbierali się po niespodziewanej porażce i w kolejnym meczu rozgromili 5:1 SP
Jurków, co pozwoliło im awansować z drugiego miejsca do następnej fazy rozgrywek. Pierwsze
miejsce w grupie zajęła Szczurowa I, która wygrała z Jurkowem 3:1.

Do drugiej fazy rozgrywek awansowało 6 drużyn, które podzielono na dwie grupy. Od tej pory
rozpędzeni piłkarze z Brzeska wyraźnie dominowali na boisku, pokonując kolejno 5:1 SP II
Szczurowa oraz 4:2 SP Wietrzychowice, co zapewniło im awans do półfinału. Na tym etapie
rywalizacji doszło do rewanżu, bo przeciwnikiem „trójki” ponownie została SP I Szczurowa. Był
to dla brzeszczan rewanż w pełni udany, bo wygrany przez nich aż 5:1. W rozgrywanym
równolegle drugim półfinale Wietrzychowice wygrały 2:0 z Iwkową, a więc w finale doszło
znowu do rewanżu. Tym razem brzeska drużyna nie pozostawiła rywalom żadnych złudzeń,
gromiąc ich 6:1, a ten finał był popisem strzeleckim Pawła Puta, który został uznany najlepszym
zawodnikiem turnieju. Paweł Put w całym turnieju zdobył 7 bramek (w tym 5 w samym finale).
Wiktor Włodek na swoim koncie zapisał 8 goli,Kamil Płoński – 5, Igor Gurgul – 4, a Marcel
Kubala dwie. Jedną bramkę zdobył też Kamil Marecik, który w całym turnieju występował na
pozycji … bramkarza. Ponadto w zawodach uczestniczyli Jakub Piechowicz i Kacper Wójcik.

-W pierwszym meczu daliśmy się zaskoczyć, co rywale skrzętnie wykorzystali. Jednak to my
najlepiej znieśliśmy trudy całego turnieju, a zawody rozgrywane były w potwornym, blisko
30-stopniowym upale–podsumowuje Tomasz Gałka. –Piłka nożna to gra zespołowa i myśmy to
na boisku potwierdzili, bo na ten sukces zasłużył każdy zawodnik w naszej drużynie. To
zwycięstwo to w głównej mierze zasługa Marka Małysy, który na co dzień z tymi chłopakami
pracuje. Marek ma teraz drobne kłopoty natury zdrowotnej, a ja go niejako zastępuję.

Dodajmy, że Marek Małysa, nauczyciel wuefu w SP 3 Brzesko, jest równocześnie jednym z
trenerów w Akademii Piłkarskiej Can-Pack Okocimski Brzesko. Tomasz Gałka to jeden z
czołowych snajperów Okocimskiego, król strzelców ubiegłego sezonu w lidze okręgowej,
mający ogromny wkład w wywalczenie awansu do IV ligi.
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Ostateczna kolejność turnieju w Woli Dębińskiej: 1. SP 3 Brzesko, 2. SP Wietrzychowice, 3. SP
Iwkowa, 4. SP I Szczurowa, 5. SP II Szczurowa, 6. SP Wola Dębińska. W zawodach ponadto
uczestniczyły: SP 1 Bochnia, SP Maszkienice, SP Jurków i SP 5 Tarnów.
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