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Pierwsza Edycja Siewierskiej Ligi Piątek zakończona

   Po czteromiesięcznych zmaganiach piłkarskich dobiegła końca I  edycja siewierskiej  Ligi „Piątek”  w halowej piłce nożnej  o Puchar
Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz. Pierwszym zwycięzcą turnieju została drużyna zakładowa TRIBAG.
   O połowy października w hali Sportowej rywalizowali piłkarze ośmiu drużyn które zgłosiły się do rozgrywek. Mecze odbywały w poniedziałkowe
popołudnie systemem każdy z każdym, mecz i rewanż. Cztery najlepsze drużyny sezonu zasadniczego wzięły udział w turnieju finałowym, który
odbył się 21 marca i wyłonił pierwszego zwycięzcę siewierskiej ligi.
  Od początku rozgrywek rywalizacja była zacięta i bardzo emocjonująca, a mecze cieszyły się dużym zainteresowaniem i przyciągały do hali
sporo fanów futbolu. Po kilku tygodniach rozgrywek kibice mieli swoje ulubione drużyny i wspierali je dopingiem. Po kilku kolejkach widoczne
było, które z drużyn będą liczyły się w walce o mistrzostwo, a także te które będą outsiderami ligi. Do faworytów rozgrywek zaliczały się
drużyny Chickens i Tribag, które ligę zakończyły odpowiednio na pierwszym i drugim miejscu.
   W turnieju finałowym który odbył się 21 marca wzięły udział cztery najlepsze drużyny sezonu zasadniczego: Chickens, Tribag, GZD Dolomity
oraz FC Zamek. Po bardzo ciekawych meczach ostatecznie wygrał Tribag, który pokonał w meczu finałowym Chickens 3:2. Trzecie miejsce
przypadło drużynie GZD Dolomity, która pokonała FC Zamek 2:1.
   Dokonując statystycznego podsumowania w całych rozgrywkach odbyło się 60 spotkań, w których padło 737 bramek, co średnio na mecz daje
ponad 12 goli. Kibice zatem nie mogli narzekać na nudę, gdyż bramka wpadała co 3 minuty i 20 sekund.
   Głównym założeniem organizatorów było rozpropagowaniem piłki nożnej w naszej Gminie a także zaktywizowanie społeczności Siewierza i
miejscowości ościennych. Pomysłodawcy turnieju zadowoleni z dużego zainteresowania rozgrywkami, planują organizację kolejnych edycji
siewierskiej ligi piątek, na które już dziś serdecznie zapraszamy.
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Urząd Miasta i Gminy Siewierz, 42-470 Siewierz, ul. Żwirki i WIgury 16, tel. 32 64 99 400, e-mail: siewierz@siewierz.pl
Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz mgr Zdzisław Banaś


