Gdaosk 10.07.2011
Grembach Łódź Mistrzem Polski w Piłce Nożnej Plażowej
Drużyna Grembach Łódź sięgnęła po Mistrzostwo Polski 2011 w Piłce Nożnej Plażowej. W finale pokonała
zespół KS Piórkowscy. Brązowe medale nieoczekiwanie zdobyła drużyna ETA Zagłębie Dąbrowa Górnicza.
W niedzielę, doszło do najważniejszych rozstrzygnięd w piłce nożnej plażowej w Polsce. Półfinały były bardzo
zacięte i o mały włos nie zakooczyłyby się sensacją. Czarny koo rozgrywek ETA Zagłębie Dąbrowa Górnicza
prowadził przez dwie tercje z zespołem KS Piórkowscy. Po pierwszej tercji było 2:1, a po drugiej 5:3, ale w
ostatnich dwunastu minutach klasą samą dla siebie był najlepszy strzelec turnieju Daniel Souza i ostatecznie KS
Piórkowscy zwyciężyli 7:5. Drugi półfinał był jeszcze bardziej zacięty. Drużyny Grembacha Łódź i Hotelu
Continental Krynica Morska stworzyły emocjonujące widowisko. Po szybko strzelonej bramce przez łodzian
kibice długo nie oglądali bramek. W drugiej tercji zespół z Krynicy Morskiej podkręcił tempo, strzelił dwie
bramki i objął prowadzenie 2:1. Ostatnia tercja była bardzo emocjonująca. Do wyrównania doprowadził
strzałem głową Bogusław Saganowski, a szalę zwycięstwa na korzyśd zespołu Grembacha przechylił Witold
Ziober ustalając wynik meczu na 3:2.
W meczu o trzecie miejsce przez długi czas zmęczona ekipa Hotelu Continental Krynica Morska nie sprostała
fantastycznie spisującej się przez cały turniej drużynie przegrywając ETA Zagłębie Dąbrowa Górnicza 4:3. Gracze
z Dąbrowej Górniczej osiągnęli najlepszy wynik w swojej historii zdobywając miejsce na podium. Należy
podkreślid, że zawodnicy ETA Zagłębie w pełni zasłużyli na brązowe medale, pokonując po drodze bardziej
utytułowane i doświadczone zespoły.
Finał pomiędzy KS Piórkowscy a Grembachem Łódź był pojedynkiem faworytów do Mistrzowskiego tytułu i stał
na bardzo wysokim poziomie. Drużyna KS Piórkowscy w składzie z pięcioma Brazylijczykami broniła
Mistrzowskiego tytułu. Od samego początku ekipy stworzyły szybki i ciekawe widowisko. Piórkowscy bardzo
szybko strzelili dwie bramki, ale drużyna z Łodzi potrafiła się podnieśd. Marcin Olejniczak strzelił kontaktową
bramkę i po pierwszej tercji było 2:1. Druga tercja zaczęła się od mocnego uderzenia Grembacha, którzy szybko
strzelili trzy bramki i kontrolowali przebieg spotkania. Na przerwę łodzianie schodzili prowadząc 5:3. Finałowa
tercja dostarczyła wielu emocji. KS Piórkowscy próbowali doprowadzid do wyrównania, ale zespół Grembacha
bronił się bardzo umiejętnie. Emocje sięgnęły zenitu gdy gracze Piórkowskich strzelili kontaktową bramkę.
Potem czerwoną kartkę otrzymał łodzianin Marek Widzikowski a broniący tytułu KS Piórkowscy z impetem
ruszyli do ataku. Grembach potrafił jednak utrzymad prowadzenie i ostatecznie pokonał KS Piókowski 6:5. Po
koocowym gwizdku w łódzkim obozie zapanował szał radości ze zdobycia tytułu Mistrza Polski w Piłce Nożnej
Plażowej 2011. Fantastyczna postawa Grambacha została nagrodzona ogromnym aplauzem gdaoskiej
publiczności.
Mistrzostwa Polski rozegrane na Letnim Stadionie w Gdaosku Stogach okazały się sukcesem. Bardzo wysoki
poziom sportowy oraz duża liczba kibiców pokazały, że ta widowiskowa dyscyplina staje się coraz
popularniejsza w Polsce. Wydaje się, że wzorem wielu innych krajów Mistrzostwa Polski oraz inne turnieje Piłki
Nożnej Plażowej na stałe wpiszą się w kalendarz nadmorskich imprez.

Wyniki 10.07.2011
Półfinały:
KS Piórkowscy – ETA Zagłębie Dąbrowa Górnicza 7:5 (1:2, 3:5)
Grembach Łódź – Hotel Continental Krynica Morska 3:2 (1:0, 1:2)
Mecz o 3. Miejsce:
ETA Zagłębie Dąbrowa Górnicza – Hotel Continental Krynica Morska 4:3 (2:0,
Finał:
Grembach Łódź – KS Piórkowscy 6:5(1:2, 4:1)
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