IX ANDRZEJKOWY OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ PIŁKI RĘCZNEJ DZIEWCZĄT
W LUBICZU
W dniach 18-20.11.2016 drużyna dziewcząt UKS Zielonka rocznik 2004 brała udział
w IX Andrzejkowym Ogólnopolskim Turnieju Piłki Ręcznej w Lubiczu k/Torunia.
Do rywalizacji w roczniku 2004 przystąpiły drużyny z pięciu województw:
kujawsko-pomorskiego,
pomorskiego,
zachodniopomorskiego,
wielkopolskiego
i mazowieckiego. W sumie w tej kategorii wystąpiło 11 zespołów: UKS Pantery Dopiewo,
UKS Olimpijczyk Kowalewo Pomorskie, LUKS Milleniumum Świekatowo, UKS Conrad Gdańsk,
KU AZS Politechnika Koszalin, KPR ROKiS Radzymin, BKS Bydgoszcz, UKS Bukovia Buk,
UKS Junior Gardeja, UKS Zielonka oraz gospodynie UKS Drwęca Novar Lubisz.
Już przed turniejem wiadomo było, że o zwycięstwo w każdym meczu nie będzie
łatwo, gdyż w Lubiczu zameldowały się czołowe drużyny z w/w województw.
Rywalizacja rozpoczęła się w piątek. W pierwszym spotkaniu nasza drużyna UKS
Zielonka spotkała się z zespołem UKS Olimpijczyk Kowalewo Pomorskie. Od samego początku
nasze dziewczęta narzuciły bardzo szybkie tempo gry, które okazało się bardzo trudne dla
rywalek. Już do przerwy UKS Zielonka prowadziła 9:1. Po przerwie obraz gry nie zmienił
zanadto i cały czas zdecydowaną przewagę posiadał nasz zespół, który pewnie wygrał to
spotkanie wynikiem 18:5.
W drugim meczu przeciwnikiem naszego zespołu była drużyna KU AZS Politechnika
Koszalin. Początek spotkania pokazał, że będzie to ciężki mecz, jednak do przerwy przewaga
była po naszej stronie i dziewczyny prowadziły 6:2. Po przerwie dalsza znakomita gra
dziewcząt oraz zdecydowanie lepsza gra w ataku zapewniła nam okazałe zwycięstwo z
wynikiem 16:5.
W sobotę w drugim dniu turnieju już o godz. 8.30 trzeba było rozegrać mecz z dość
mocnym przeciwnikiem zespołem Pantery Dopiewo. Pierwsza część spotkania była dość
wyrównana, z lekką przewagą naszej drużyny. Do przerwy prowadziliśmy 7:5. Po przerwie
znowu zdecydowanie lepiej graliśmy w ataku i tym sposobem zwyciężyliśmy wynikiem 16:9.
W drugim sobotnim spotkaniu gramy z zespołem LUKS Millenium Świekatowo.
Drużyna ta zdążyła już na turnieju zrobić dość dobre wrażenie i zapowiadało się, że spotkanie
do łatwych należeć nie będzie. Początek meczu jednak ta bardzo dobra gra naszego zespołu,
dobrze gramy w obronie i nieźle w ataku. Do przerwy prowadziliśmy 5:2. Po przerwie jednak
niespodziewanie przyszedł kryzys. Graliśmy fatalnie w obronie, co nie uszło uwadze
rywalkom, które z minuty na minutę coraz bardziej się rozkręciły i w końcu doprowadziły do
remisu. To zdekoncentrowało też nasze dziewczęta, zespół przeciwnika wyszedł na
dwubramkowe prowadzenie, którego nie oddał już do końca meczu. W naszym zespole po
przerwie, oprócz słabej gry w obronie, zawiódł także atak: kilka razy trafienia w słupek lub
poprzeczkę, aż pięciokrotnie nie zaliczona bramka dla naszej drużyny ze względu na
przekroczoną linię bramkową, trzy niewykorzystane rzuty karne. Jak się nie wiedzie to już na
całej linii…

Porażka z drużyną ze Świekatowa sprawiła, że w ostatnim meczu grupowym, aby awansować
do najlepszej czwórki turnieju, musieliśmy pokonać głównego faworyta - drużynę
Conrad Gdańsk, który do tej pory zwyciężał w każdym spotkaniu bardzo wysoko wszystkich
rywali.
Do meczu z Gdańskiem dziewczęta podeszły bardzo mocno zmobilizowane,
z ogromną wolą walki. Przed meczem, zostało im dokładnie wyjaśnione, że kluczem
do zwycięstwa będzie gra w obronie. Już początek spotkania pokazał, że nasze zawodniczki
dokładnie zrozumiały przekaz i, że nie odpuszczą tego meczu. Rywalki były bardzo mocno
zaskoczone. Gra naszych dziewcząt w obronie podczas tego spotkania sprawiła, że był to
chyba najlepszy mecz w całej historii zespołu. W pewnym momencie prowadziły już
sześcioma bramkami. W końcówce wdarło się lekkie rozluźnienie, nie mniej jednak mecz
zwyciężyły czteroma bramkami i wynikiem 10:6. Po meczu okazało się, że o I miejscu w tabeli
zadecyduje mała tabela, w której najlepszy bilans ma nasza drużyna i dzięki temu
zajęliśmy I miejsce w grupie.
Późnym wieczorem w sobotę zagraliśmy jeszcze mecz półfinałowy z bardzo mocnym
zespołem Bukovia Buk. Rywalki oglądały nasz mecz z Gdańskiem, podeszły więc do tego
pojedynku z bardzo dużym respektem. To ułatwiło nam szybko przejąć kontrolę nad grą.
Przez większość spotkania kontrolowaliśmy sytuację na boisku i dziewczęta dość pewnie
zwyciężyły 10:6.
W ostatnim dniu turnieju, w niedzielę, w meczu finałowym o I miejsce ponownie
zagraliśmy z drużyną z Gdańska. Mecz miał bardzo podobny przebieg jak ten w grupie - od
początku dziewczyny narzuciły swój styl gry, pewnie panując nad jej przebiegiem.
Ostatecznie zwyciężyły 9:6.
Podczas ceremonii zakończenia, do najlepszej siódemki turnieju została wybrana
nasza skrzydłowa - Julia Czyżak. Wyróżnienie dla najlepszej zawodniczki w drużynie
otrzymała Julia Stępniak. Tak naprawdę wyróżnienie należało się całej jedenastce, która
pojechała na turniej, gdyż każda zawodniczka z zespołu dołożyła swoją cegiełkę do tego
sukcesu.
Skład UKS Zielonka: Iga Roszkiewicz (bramka), Julia Stępniak, Julia Kochańska, Julia Czyżak,
Jagoda Jóźwik, Dominiak Pietrak, Aleksandra Oleksiewicz, Kamila Bokuniewicz, Natalia
Rutkowska, Wiktoria Makarow, Laura Koczuk. Trener: Adam Romańczuk

Szczegółowe wyniki spotkań naszej drużyny:
UKS Zielonka – UKS Olimpijczyk Kowalewo Pomorskie 18:5 (9:1)
Bramki: Kamila Bokuniewicz-5, Jagoda Jóźwik-5, Julia Czyżak-3, Dominika Pietrak-2,
Aleksandra Oleksiewicz-2, Julia Stępniak-1
UKS Zielonka – KU AZS Politechnika Koszalin
16:5 (6:2)
Bramki: Jagoda Jóźwik-8, Julia Czyżak-3, Aleksandra Oleksiewicz-2, Kamila Bokuniewicz-1,
Julia Stępniak-1, Natalia Rutkowska-1

UKS Zielonka – UKS Pantery Dopiewo
16:9 (7:5)
Bramki: Kamila Bokuniewicz-5, Jagoda Jóźwik-3, Julia Czyżak-3, Julia Stępniak-3, Natalia
Rutkowska-2
UKS Zielonka – LUKS Millenium Świekatowo
8:10 (5:2)
Bramki: Kamila Bokuniewicz-3, Julia Czyżak-2, Julia Stępniak-2, Wiktoria Makarow-1
UKS Zielonka – UKS Conrad Gdańsk
10:6 (6:4)
Bramki: Julia Czyżak-5, Kamila Bokuniewicz-2, Aleksandra Oleksiewicz-2, Jagoda Jóźwik-1
UKS Zielonka – UKS Bukovia Buk
10:6 (6:4)
Bramki: Kamila Bokuniewicz-3, Jagoda Jóźwik-3, Julia Czyżak-2, Aleksandra Oleksiewicz-1,
Julia Stępniak-1
UKS Zielonka – UKS Conrad Gdańsk
9:6 (4:3)
Bramki: Jagoda Jóźwik-4, Aleksandra Oleksiewicz-3, Kamila Bokuniewicz-1, Julia Czyżak-1
Klasyfikacja końcowa turnieju:

1. UKS Zielonka
2. UKS Conrad Gdańsk
3. UKS Bukovia Buk
4. KPR ROKiS Radzymin
5. LUKS Millenium Świekatowo
6. KU AZS Politechnika Koszalin
7. UKS Drwęca Novar Lubicz
8. UKS Junior Gardeja
9. UKS Pantery Dopiewo
10. UKS Olimpijczyk Kowalewo Pomorskie
11. BTS Bydgoszcz

