Szanowni Państwo!
Miło nam poinformować, że Państwa uczennice Paulina Gabryś oraz Wiktoria Martinus wygrały turniej
piłki nożnej halowej w niemieckim Pinnenbergu.

Poniżej opis turnieju.
Piętnastego lutego drużyna KKS Katowice wzięła udział w turnieju piłki nożnej halowej U13 w niemieckim
Pinneberg. Dziewczyny udały się na zaproszenie miejscowej drużyny VFL Pinnenberg. Pinnenberg to
leżąca ponad 800km od Katowic mała miejscowość na obrzeżach Hamburga.
Dziewczyny z Katowic pod wodzą trenera Tomasza Nawrockiego udały się w podróż już w piątek.
Najpierw o 6.00 wylot z Katowic do Warszawy by z Okęcia udać się w kolejny lot bezpośrednio do
Hamburga. Po dotarciu do Hamburga dziewczyny wraz z trenerem zostają odebrane przez rodziców
dziewcząt grających w drużynie gospodarzy turnieju VFL Pinnenberg.
Dziewczyny udają się do rodzin zawodniczek gdzie mają zakwaterowanie, po krótkim obiedzie drużyna
udaje się na zwiedzanie Hamburga razem z zawodniczkami VFL i krótkie zakupy. Koniec dnia wieńczy
wspólna pizza z zawodniczkami ekipy Pinnenberga, integracja jest w pełni udana. Kluby wymieniają się
szalikami oraz gadżetami związanymi z klubami. Sobota to czas prawdziwego maratonu dla młodych
Katowiczanek. Pobudka, śniadanie i wyjazd na turniej. W pierwszym turnieju dziewczyny z KKS Katowice
zaczynają swój mecz od remisu by w kolejnych odnosić same zwycięstwa. Katowiczanki w ostatnim
meczu fazy grupowej odnoszą wysokie zwycięstwo i awansują do finału gdzie czeka zespół FC St. Pauli.
Drużyna trenera Nawrockiego w finale dość szybko obejmuje prowadzenie kontrolując przebieg spotkania
by po chwili dołożyć kolejną bramkę, drużynie z St. Pauli udaje się strzelić bramkę kontaktową z rzutu
karnego, który był bardzo kontrowersyjny na szczęście nie wpłynął on na wynik i to drużyna z Katowic
mogła wznieść puchar jako najlepsza ekipa z turnieju. Oprócz pierwszego miejsca zespół trenera
Nawrockiego zgarnął tytuł króla strzelców - Paulina Gabryś oraz najlepszego zawodnika Oliwia Rak.
KKS Katowice wystąpił w następującym składzie:
Wiktoria Martinus, Oliwia Rak, Lena Przyborowska, Anna Choroba, Paulina Gabryś, Izabela Falborska,
Marta Banasiuk, Amelia Golemiec, Julia Dekarz, Zuzanna Pańtak.
Trenerem KKS Katowice był Tomasz Nawrocki.
"Cieszę się, że mogliśmy sprawdzić się na tle niemieckich zespołów, myślę, że zostawiliśmy po sobie
dobre wrażenie. Bardzo dziękuję dziewczynom za walkę i zaangażowanie w turnieju, należy je bardzo
pochwalić, jestem z nich bardzo dumny. Słowa uznania należą się również naszym rodzicom, którzy
bardzo miło nas zaskoczyli oprawą która na nas czekała gdy wyszliśmy z samolotu.
Ogromne podziękowania pragnę skierować w kierunku rodzin z Pinnenberga u których mieliśmy
zakwaterowanie, a także za zorganizowanie nam wolnego czasu. Dla nas wszystkich było to ciekawe
doświadczenie ale i świetna przygoda"
- podsumował pobyt trener Tomasz Nawrocki.
-Z wyrazami szacunku
Uczniowski Kobiecy Klub Sportowy Katowice

