4.POLISH OPEN 2013
W dniach 13 – 15 września w Zbąszyniu odbył się 4.Polish Open 2013 w kategorii
seniorek. Uczestniczyły w nim reprezentacje narodowe: Czech, Słowacji, Finlandii, Norwegii,
Szwajcarii oraz Polski. Turniej odbywał się równolegle na trzech halach w: Zbąszyniu,
a także w Babimoście i Rakoniewicach.
Pierwszy pojedynek, w piątkowe przedpołudnie, stoczyły reprezentacje Polski
i Norwegii. Początek pojedynku był bardzo zacięty i wyrównany, obie reprezentacje
próbowały zdobyć bramkę dającą przewagę, jednak widać było jeszcze zdenerwowanie
wynikające z rozgrywania pierwszego spotkania. Pierwsze stres opanowały Norweżki,
zdobywając dwie bramki przed pierwszą przerwą. Druga tercja przyniosła kontaktowe
trafienie Polek, niestety ostatnia tercja to kolejne bramki przeciwnika. Mimo zdobycia
kolejnych trzech bramek, ostatecznie Norweżki okazały się lepsze wygrywając 6:4.
Mecz popołudniowy to pojedynek silnych drużyn Czech i Finlandii. Spotkanie
przyciągnęło do Zbąszynianki wielu sympatyków unihokeja, którzy mieli możliwość
obejrzenia ciekawego i wyrównanego meczu. Zawodniczki nie zawiodły zgromadzonych
kibiców, swoją grą zapewniły wiele emocji. Ostatecznie Czeszki pokonały drużynę
ze Skandynawii 2:1.
W pierwszym sobotnim meczu mogliśmy ponownie zobaczyć reprezentację Polski,
tym razem w pojedynku ze Słowacją. Po pierwszym spotkaniu w Zbąszyniu, w którym nasze
zawodniczki nieznacznie uległy Norweżkom wszyscy zgromadzeni w hali liczyli
na zwycięstwo naszej reprezentacji. Drużyna Słowacji, podobnie jak Polki, pierwszy swój
pojedynek przegrała. Oczekiwania publiczności zostały spełnione przez nasze zawodniczki,
po ciekawym spotkaniu Polki pokonały Słowaczki 5:3.
Wieczorne spotkanie Finlandii i Norwegii okazało się być meczem, w którym padło
najwięcej bramek. Licznie zgromadzeni widzowie obejrzeli w sumie 11 goli. Faworyzowane
Finki nie dały szans przeciwniczkom wygrywając 8:3, zdobywając kolejne punkty
w klasyfikacji łącznej turnieju dające szanse na osiągnięcie końcowego sukcesu w całym
turnieju.
Na ostatnie niedzielne spotkanie do Zbąszynia przybyły Szwajcarki, które po raz
pierwszy gościły w Zbąszyniance oraz Norweżki, które najczęściej ze wszystkich zespołów
turnieju rozgrywały swoje pojedynki na naszej hali. Także i ten pojedynek był zacięty,
Norweżki mimo ambitnej postawy i walki do ostatniego gwizdka nieznacznie uległy
Szwajcarkom 1:2.

Po zakończeniu meczu, parę minut po godzinie 13.00, na hali w Zbąszyniu miała
miejsce ceremonia zakończenia 4.Polish Open 2013. Zaproszeni goście w osobach:
Jakuba Rutnickiego Posła na Sejm RP, Marka Budzińskiego Prezesa Polskiego Związku
Unihokeja, Tomasza Kurasińskiego Burmistrza Zbąszynia, Marka Orzechowskiego
Wiceburmistrza Zbąszynia oraz Dyrektorów hal goszczących uczestników turnieju-Tomasza
Szczechowicza, Jarosława Indę, Zdzisława Krupę uczestniczyli w krótkiej ceremonii
podsumowującej kończący się turniej unihokeja w kategorii seniorek. Po okolicznościowych
przemówieniach dokonali dekoracji najlepszej „szóstki” całego turnieju oraz drużyn
narodowych zgodnie z klasyfikacją końcową.
Tradycyjnie podczas turnieju odbywała się kolejna, 10 już edycja, konkursu
„Przyjazny Kibic” dla grup szkolnych chcących dopingować zespoły uczestniczące
w turnieju. Organizatorzy nie mogli narzekać na frekwencję, do udziału zgłosiło się bowiem
aż 7 zainteresowanych grup. W tym miejscu chcemy podziękować wszystkim klasom
i opiekunom za udział w konkursie, a tym samym stworzenie ciekawego widowiska i oprawy
zawodów, która jest zawsze niespodzianką dla uczestniczących drużyn. Dzięki Wam
i Waszemu zaangażowaniu wyjeżdżają ze Zbąszynia z miłymi wspomnieniami wiążącymi się
z występami na naszej Hali. Oto klasyfikacja końcowa konkursu kibica: 1/ klasy II ZSP
w Chrośnicy, 2/klasy I ZSP w Chrośnicy, 3/ klasy II A i II C Gimnazjum w Zbąszyniu,
4/ klasa II D Gimnazjum w Zbąszyniu, 5/ klasy III ZSP w Chrośnicy, 6/ klasa VI D ZSP
w Zbąszyniu, 7/ klasa VI A ZSP w Zbąszyniu.
Tradycyjnie też organizator turnieju Zbąszyńskie Centrum Sportu, Turystyki
i Rekreacji dziękuje wszystkim, którzy pomogli w przygotowaniu i przeprowadzeniu kolejnej
imprezy międzynarodowej na naszej hali. Wasza bezinteresowna pomoc pozwala osiągnąć
po raz kolejny sukces w postaci udanego turnieju.

