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ZA NAMI LOSOWANIE GRUP I PIERWSZE EMOCJE ZWIĄZANE Z
X MIĘDZYNARODOWYM TURNIEJEM SŁUŻB MUNDUROWYCH W
PIŁCE NOŻNEJ HALOWEJ IM. PODKOM. ANDRZEJA STRUJA
Turniej Służb Mundurowych w piłce nożnej halowej im. podkom. Andrzeja Struja, który odbędzie się
w dniach 12-15 lutego 2019 roku, rozpoczyna cykl spotkań sportowych zaplanowanych z okazji
stulecia powstania polskiej Policji. To już po raz dziesiąty zagramy w piłkę w celu upamiętnienia
bohaterstwa funkcjonariusza Policji, który rotę ślubowania wypełnił do końca. W tym szczególnym
dla polskiej Policji jubileuszowym roku ponad 100 drużyn rozegra mecze w 10 halach sportowych. To
nie tylko symbol, ale także rekordowa liczba zawodników, a w rozgrywkach udział weźmie w sumie
około 1400 piłkarek i piłkarzy z kraju i za granicy.
Ze względu na rosnące zainteresowanie Turniejem została także wprowadzona dodatkowa kategoria 35+ mężczyzn, która
spotkała się z dużym zainteresowaniem. W tej kategorii do udziału zgłosiło się 25 drużyn.
Dla organizatorów Turnieju to ogromne wyzwanie, a jego przygotowania trwają już od roku. Do pomocy w organizację
rozgrywek zaangażowały się poszczególne dzielnice Warszawy, tj. Bemowo, Białołęka, Bielany, Mokotów, Praga Południe,
Praga Północ, Śródmieście, Targówek, Wola, które zapewniły zawodnikom hale sportowe, w których odbędą się najbardziej
zacięte i najtrudniejsze mecze, zapewniające wyjście z grupy najlepszym drużynom.
Za nami pierwsze emocje, czyli losowanie grup, w którym udział wzięły sławne osobowości sportu, wpierające od lat nasz
Turniej tj. wielokrotny reprezentant Polski, trener oraz Dyrektor Sportowy PZPN, Pan Stefan Majewski, a także legendarny
trener piłkarski, ekspert i komentator sportowy, współpomysłodawca, Pan Andrzej Strejlau.
Oczywiście, jak na wielkie wydarzenie piłkarskie przystało, nie obędzie się bez dodatkowych, wielkich emocji. Do
turniejowych „grup śmierci”, trafiły drużyny o bardzo wysokich kwalifikacjach piłkarskich. Za „grupę śmierci 1” okrzyknięto
jednoznacznie grupę F, do której trafili wicemistrzowi Turnieju z 2017 roku - strażacy ze stolicy Białorusi, mocne grupy
oddziałów Straży Granicznej, wojskowi komandosi, policjanci, strażnicy więzienni i drużyna z Ukrainy. W tej grupie emocje
sięgną zenitu.
Niemniej ciekawie będzie w grupie B, nazwanej „grupą śmierci 2”. Tu zagrają m.in. zespoły z Mołdawii, Marynarki Wojennej,
Służby Więziennej, Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych z Bydgoszczy, 6 Batalionu Powietrznodesantowego im. Edwina
Rozubirskiego z Gliwic (wicemistrzowie z 2018 roku), 18 Białostockiego Pułku Rozpoznawczego, a także policjanci z
Bydgoszczy i Lublina.
Zwycięzcy Turnieju z ubiegłego roku, Reprezentacja Państwowej Straży Pożarnej także nie będą mieli łatwo, muszą zmierzyć

się z silnymi rywalami z Bułgarii, polskiej Policji, Służby Więziennej, Wojska Polskiego oraz z groźną drużyną z CBA.
Także drużyna reprezentująca Weteranów Działań poza Granicami RP po raz kolejny zapewni wielkie emocje i zagra mecz
pokazowy z Dowództwem Wielonarodowej Dywizji Północny- Wschód w Elblągu.
Do fazy pucharowej awansują po cztery najlepsze drużyn z ośmiu grup kategorii open (w sumie 32 reprezentacje), z kategorii
plus 35 + (16 zespołów) i 4 zespoły z grupy (kobiet) Mecze zostaną rozegrane w trzech halach sportowych, tj. Dzielnicowym
Ośrodku Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga Północ, Ośrodku Sportu i Rekreacji Dzielnicy Bemowo oraz Centrum
Rekreacyjno-Sportowym Dzielnicy Bielany. Każdy z nich będzie meczem o wszystko. Zwycięzcy przechodzą dalej, a
przegrane drużyny mogą kibicować pozostającym w grze ekipom w drodze do finału, walczącym o najwyższe trofea.
Uroczysta gala otwarcia rozpocznie się w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego, w którym udział zapowiedzieli
przedstawiciele Polskiego Związku Piłki Nożnej oraz Polskiego Komitetu Olimpijskiego, wspierający nasze inicjatywy sportowe
od wielu lat.
Finałowe mecze o medalowe miejsca rozegrane zostaną 15 lutego 2019 roku na Bielanach, gdzie odbędzie się uroczysta gala
zakończenia, której współorganizatorem jest Stołeczna Grupa Wojewódzka Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA.
Wszystkich miłośników piłki nożnej halowej zapraszamy do kibicowania na poszczególnych halach sportowych, w godzinach
popołudniowych oraz na mecze finałowe.
Poniżej przedstawiamy wyniki losowania, a wszystkim reprezentacjom życzymy wyjścia z grup, awansu do wielkiego finału w
duchu rywalizacji „fair play”.
(Gabinet KGP; foto: Marek Krupa; film: Grzegorz Utnik)
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