8.Polish Cup
W dniach 1-3 lutego 2013 w Zbąszyńskim Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji odbył
się międzynarodowy turniej unihokeja 8.Polish Cup 2013. W turnieju brało udział sześć
drużyn , z Polski, Szwajcarii, Czech, Norwegii, Węgier i Niemiec.
Pierwszy mecz odbył się 1 lutego o godzinie 10.00 , został rozegrany pomiędzy
reprezentacją Polski, a reprezentacją Czech. Unihokej, jak co roku, przyciągnął na halę
sportową wielu kibiców. Mecz Polska-Czechy wywołał wiele emocji i mimo przegranej
naszej reprezentacji wszyscy opuszczali „Zbąszyniankę” w dobrym humorze.
Przed kolejnym meczem miała miejsce uroczystość otwarcia turnieju. Najważniejsze
słowa „8.Polish Cup uważam za otwarte.. „ padły z ust Burmistrza Zbąszynia Tomasza
Kurasińskiego. Kilka słów usłyszeliśmy również od Prezesa Polskiego Związku
Unihokeja, Marka Budzińskiego. Flagi narodowe biorących udział w turnieju drużyn
zostały uroczyście wprowadzone i wyprowadzone przez Zbąszyńskie cheerleaderki
„Chilli”. O część artystyczną zadbały dwie dziewczyny z Liceum w Zbąszyniu. Kornelia
Krawczyk oraz Paulina Kwiatkowska wykonały utwór Patrycji Markowskiej.
Zaprezentowały swoje umiejętności wokalne, za co zostały nagrodzone gromkimi
brawami przez licznie zgromadzoną publiczność.
Następny mecz odbył się tego samego dnia o godzinie 18.00. Tym razem na boisku
spotkały się reprezentacje Szwajcarii i Czech. Spotkanie zostało rozgrywane na wysokim
poziomie ,ponieważ obydwie drużyny walczyły o końcowe zwycięstwo w całym turnieju
oraz podział miejsc na podium.
Dnia 2 lutego odbyły się dwa mecze ,pierwszy z nich miał miejsce o godzinie 10.00 ,został
rozegrany pomiędzy drużyną Polski ,a drużyną Niemiec. Kibice dopisali jak zwykle i
pomimo większej ilości bramek dla drużyny Niemiec dopingowali do ostatniej minuty
meczu, który zakończył się z wynikiem 9:6 dla reprezentacji Niemiec. Podczas tego
meczu została wręczona specjalna nagroda dla najlepiej ubranego kibica. Nagrodę tą
otrzymała Hania Leśnik. Czwarty mecz rozegrany na zbąszyńskiej hali odbył się o
godzinie 18.00. Na boisku zmierzyli się Czesi z Węgrami. Mecz wygrała reprezentacja
Czech z ilością 20 bramek na swoim koncie. Drużyna Węgier zdołała zdobyć jedynie 3
bramki.
W niedzielę, 3 lutego po raz ostatni w czasie trwania 8.Polish Cup 2013 mogliśmy
oglądać zmagania unihokeistów do lat 19. O godzinie 10.00 rozpoczęło się spotkanie
Norwegia-Szwajcaria. Szwajcarzy wygrywając ostatni mecz z wynikiem 13:3 powierdzili
zwycięstwo w całym turnieju.

Końcowa klasyfikacja drużyn wyglądała następująco :
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Po raz drugi podczas trwania turnieju unihokejowego organizowany był konkurs dla
kibiców przychodzących na mecze odbywające się w „Zbąszyniance”. Wystarczyło
zebrać trzy pieczątki, które były potwierdzeniem obecności na meczu, a specjalny kupon
wrzucony do urny brał udział w losowaniu nagrody głównej, którą był telewizor marki
Samsung. Nagrodę ufundowały dwie firmy z gminy Zbąszyń, firma Mercor oraz
Ardom. Wylosowane zostały dwie nagrody pocieszenia. Zwycięski kupon wylosował
zawodnik drużyny Szwajcarii. Nowym właścicielem telewizora okazał się Pan Jan
Leśnik ze Zbąszynia.
Po zakończeniu wszystkich meczy przyszedł czas na podsumowanie kolejnej edycji
konkursu „Przyjazny Kibic”. Na pierwsze miejsce bez wątpienia zasłużyli kibice
Szwajcarii ze zbąszyńskiego Gimnazjum. Za wspaniały doping zawodnicy odwdzięczali
się po każdym meczu , dziękując kibicom za wsparcie. Przy odbiorze nagrody kibice
spotkali się z zawodnikami na płycie boiska. Było widać ogromną radość ,razem
odśpiewali charakterystyczny okrzyk, dziękując sobie nawzajem. W tym konkursie
drugie miejsce zdobyli kibice Norwegii z ZSP w Chrośnicy. Na trzecim miejscu znaleźli
się kibice reprezentacji Czech z Gimnazjum w Zbąszyniu. Kolejne miejsca należały do
klas kibicujących zespołom Niemiec, Węgier oraz Polski.
Przerwy pomiędzy tercjami umilały swoimi występami Cheerleaderki z Zbąszyńskiego
Gimnazjum pod kierunkiem Pani Joli Borkowskiej oraz Zespół Taneczny REGO, która
prowadzi Pani Regina Gołek. Również na przerwach organizowane były konkursy dla
kibiców przybyły na turniej. Konkursy przeprowadziła Ania Szajek.
W organizacji imprezy pomogli wolontariusze :
UCZNIOWE ZBĄSZYŃSKIEGO LICEUM ORAZ KLUBU SPORTOWEGO PKS
MOS ZBĄSZYŃ

Bez nich ta impreza wyglądałaby zupełnie inaczej.
Serdeczne podziękowania należą się również kibicom za liczne przybycie.

Zbąszyńskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji
serdecznie zaprasza na kolejny turniej unihokeja Polish
Open 2013, który odbędzie się już we wrześniu 2013 roku.

