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REPREZENTACJA POLSKIEJ POLICJI W PIŁCE NOŻNEJ W
ZAKOŃCZENIU SEZONU KKS KAJA OPOCZNO
Data publikacji 29.06.2018

W dniach 16-17 czerwca 2018 roku reprezentacja polskiej Policji w piłce nożnej kobiet, jako gość
specjalny, wzięła udział w oﬁcjalnym zakończeniu sezonu Kobiecego Klubu Sportowego Kaja
Opoczno. Spotkanie było zwieńczeniem kilkumiesięcznych zmagań piłkarek na licznych boiskach
sportowych oraz wielu godzin ciężkich treningów. Celem całego przedsięwzięcia było
propagowanie kobiecej piłki nożnej oraz zdrowej sportowej rywalizacji.
W dniu 16 czerwca 2018 roku dzięki gościnności KKS Kaja Opoczno kadra polskiej policji miała możliwość
przeprowadzenia treningu podczas, którego przypomniano schematy taktyczne wypracowane na ostatnim zgrupowaniu
w Muszynie. Była to również doskonała okazja dla kadry trenerskiej do sprawdzenia kilku nowych zawodniczek oraz
oceny formy pozostałych, znanych już reprezentantek.
Przepiękna pogoda oraz bardzo dobra baza treningowa. Takie okoliczności nie pozostawiły innego wyboru jak
rozpoczęcie intensywnego treningu. Tego dnia każda z zawodniczek pokazała swoje zaangażowanie i profesjonalizm w
działaniu, co z całą pewnością nie ułatwiło trenerce Izabeli Zdonek podjęcia decyzji, co do ostatecznego pierwszego
składu reprezentacji na planowane w dniu następnym mecze.
Jak wspomniano już na wstępie, całe spotkanie zostało zorganizowane z okazji zakończenia sezonu KKS Kaja Opoczno.
Reprezentacja polskiej Policji jako gość specjalny rozegrała mecze z I drużyną, młodziczkami oraz orliczkami.
Wydarzenie miało na celu popularyzację sportu oraz zacieśnianie relacji między funkcjonariuszkami i obywatelami. Była
to również doskonała okazja do dopracowania schematów taktycznych oraz zgrania poszczególnych formacji
ofensywnych i defensywnych. Największym sprawdzianem dla naszej reprezentacji przed zbliżającymi się meczami
międzynarodowymi z okazji 99-tej rocznicy powstania polskiej Policji na obiekcie warszawskiego centrum sportu
młodzieżowego „Agrykola” był mecz z I drużyną KKS Kaja Opoczno. Warto zauważyć, że dziewczyny wchodzące w
skład tego zespołu na co dzień występują w III lidze, a sezon 2017/2018 zakończyły na II pozycji w tabeli. Tym samym
nie był to łatwy przeciwnik. Mimo początkowych trudności ostatecznie reprezentacja polskiej Policji zwyciężyła 6:2.
Skuteczność Katarzyny Borowiec oraz Pauliny Magulskiej pozytywnie nastraja przed nadchodzącymi zmaganiami. Taki
wynik nie byłby jednak możliwy bez pełnego zaangażowania całej drużyny. Również Młodziczki i Orliczki pokazały
charakter oraz wolę walki stawiając opór naszej reprezentacji. Kto wie, być może, któraś z tych młodych dziewczyn za
kilka lat również będzie wchodzić w skład kadry polskiej Policji. Jednak nie o wynik w tym wszystkim chodziło, a o
popularyzację sportu i zdrowej ambitnej rywalizacji.
Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem zaangażowania społeczności miasta Opoczno w tworzenie miejsca przyjaznego
kobiecej piłce nożnej. Ilość zawodniczek od dużych po małe reprezentujących barwy klubu nasuwał nam na myśl jedno
pytanie, czy wszystkie dziewczyny w Opocznie trenują piłkę nożną? Dla nas odpowiedź była jednoznaczna – TAK.

Jeszcze raz dziękujemy KKS Kaja Opoczno za zaproszenie, gościnność oraz sportową rywalizację. Życzymy samych
sukcesów oraz wyszkolenia przyszłych reprezentantek nie tylko Polski, ale i polskiej Policji.
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