
OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ 

LIMAGRAIN CUP 2014r. 

Czempiń 13 – 14.09.2014r. 

W sobotnie przedpołudnie na boiskach UKS AS Czempiń uroczyście został rozpoczęty kolejny turniej 

piłkarski, w którym uczniowie naszej szkoły wzięli udział. 

Organizatorem rozgrywek był UKS AS Czempiń, natomiast sponsorem Pan Daniel Niwiński z firmy 

LIMAGRAIN.  

 
W piątek 12.09.2014r. w godzinach popołudniowych przedstawiciele dziesięciu drużyn biorących 

udział w imprezie od Pana Niwińskiego otrzymali stroje piłkarskie (koszulki, spodenki i getry), 

w których rozegrali wszystkie  mecze. 

Drużyna ORLIK BRODNICA w składzie:  

 Paweł Potocki (bramkarz, kapitan drużyny) 

 Hubert Kosowski 

 Alan Fitt 

 Dominik Cebulski 

 Wiktor Matuszewski 

 Adrian Skrzypczak 

 Paweł Kaczor 

 Piotr Małecki 

 Bartosz Jaszkiewicz 

 Jakub Kubasik 

 Trener: Damian Skrzypczak 

 Opiekun: Anna Skrzypczak 

po wcześniejszym losowaniu rozegrała 4 mecze grupowe: 

1. ORLIK  BRODNICA-KORMORAN RUSZKOWO (O:3) 



2. MANIECZKI – BRODNICA (0:3) 

3. AS II CZEMPIŃ – ORLIK BRODNICA (2:1) 

4. PROMIEŃ KRZYWIŃ – ORLIK BRODNICA (7:0) 

Pierwszy dzień dobiegł końca. Wracaliśmy do domu pełni emocji, wiedząc, że następnego dnia czeka 

nas ostatni mecz o VII miejsce. 

W niedzielę 14.09.2014r. o godzinie 11:30 rozegraliśmy spotkanie z Unią Bogaczowice, które 

zakończyło się remisem 1:1. O rozstrzygnięciu zdecydowały rzuty karne. Ostatecznie zajęliśmy 

miejsce VIII przegrywając z Unią 0:2.  

Strzelcy bramek naszej drużyny: 

 Alan Fitt   2 

 Hubert Kosowski 1 

 Adrian Skrzypczak  1 

 Wiktor Matuszewski 1 

Organizacja turnieju była na najwyższym poziomie: codzienne wyżywienie, ognisko, możliwość 

noclegu, cenne nagrody dla drużyn. 

Uroczyste zakończenie nastąpiło około godziny 14:00. Każda z drużyn poza kompletem strojów 

otrzymała trzy piłki, dwa puchary (od władz miasta i sponsora), a każdy zawodnik medal i torbę 

z gadżetami. 

 
Prezes UKS AS Czempiń dla każdej z drużyn ufundował 15 minutowy zjazd na dmuchanym zamku. 

Poza zawodnikami Orlika Brodnica w drużynie UKS AS Czempiń grało dwóch naszych uczniów: Mikołaj 

Jóźwiak i Bartosz Szczerbaczewicz, który został KRÓLEM STRZELCÓW (10 bramek). 



 
Wszystkim chłopcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. 

 
Anna Skrzypczak 

 

 


