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Ceremonia otwarcia turnieju piłki nożnej Nadstal Cup 2013. 

 

W czerwcu 2013 roku w Gminie Góra Kalwaria, na stadionie w Krzakach Czaplinkowskich 

odbyła się już VI Edycja Turnieju Piłki Nożnej ‘NADSTAL CUP’. Tym razem rozegrano 

trzy turnieje: 15 czerwca wystąpili chłopcy z rocznika 2001, 16 czerwca chłopcy z rocznika 

2002 oraz 29 czerwca chłopcy z rocznika 2003. W tym roku wszystkie trzy turnieje przyjęły 

formułę Mini Ligi Mistrzów, Mini Ligi Europy oraz Mini Pucharu Polski, gdzie po meczach 

eliminacyjnych drużyny zakwalifikowały się do poszczególnych etapów rywalizujących o 

puchary za zwycięstwo w poszczególnych rozgrywkach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na zdjęciu K.S. Nadstal Krzaki Czaplinkowskie U-10. 

 

Podczas trzydniowych zmagań w turnieju wzięły udział 52 zespoły (między innymi z 

Łowicza, Kozienic, Łodzi, Mińska Mazowieckiego, Warki, Lipia, Trojanowa, Grodziska 

Mazowieckiego, Wieliszewa, Chylic, Falenicy, Ząbek, Halinowa, Józefowa, Zalesia Górnego, 

Kobyłki, Raszyna, Głoskowa, Radości, Konstancina, Piaseczna, Góry Kalwarii i Warszawy), 

a więc ponad 600 zawodników. Łącznie rozegrano 199 meczów, w których strzelono 624 

bramki, co daje średnią 2,76 gola na mecz. Poza samą rywalizacją w piłkę nożną na 3 

boiskach trawiastych na uczestników czekał plac zabaw, boisko do piłki siatkowej, dwa korty 

tenisowe, grill oraz konkurs żonglerki, w którym zawodnicy sprawdzali swoje umiejętności. 



Pierwszego dnia - sobota 15 czerwca – do rywalizacji przystąpiło 20 drużyn z rocznika 2001. 

Po rozegraniu 78 spotkań, w których padło 221 goli poznaliśmy finalistów turnieju w 

kategorii U-12. W meczu o 3 miejsce Pelikan Łowicz pokonał zespół KS Warka 1:0. W 

meczu finałowym, po jednostronnym spotkaniu faworyzowana Gwardia Warszawa pokonała 

Grom Trojanów aż 5:0, tym samym wygrywając Mini Ligę Mistrzów. Puchar za zwycięstwo 

w finale Mini Ligi Europy zdobyła Dąbrówka Mińsk Mazowiecki, a Mini Puchar Polski 

powędrował w ręce Młodych Orłów z Halinowa. Najlepszym bramkarzem turnieju został 

Jakub Sapalski (Gwardia Warszawa)  , najlepszym strzelcem z 10 trafieniami Kacper 

Zieliński (KS Warka), a najlepszym zawodnikiem Adrian Korczak (Gwardia Warszawa). 

Wyróżnienie otrzymał Adrian Kujda (Grom Trojanów), a konkurs żonglerki z wynikiem 897 

podbić piłki wygrał bezkonkurencyjny Michał Tarnas z Gwardii Warszawa.  

 

 

 

 

 

 

Na zdjęciu finaliści turnieju Nadstal Cup 2013 w kategorii chłopcy rocznik 2001. 

Drugiego dnia - niedziela 16 czerwca – do rywalizacji przystąpiło 18 drużyn z rocznika 2002. 

Po rozegraniu 66 spotkań, w których padły 163 gole poznaliśmy finalistów turnieju w 

kategorii U-11. W meczu o 3 miejsce Polonez Warszawa pokonał zdecydowanie zespół 

Hubertusa Zalesie Górne 5:0. W meczu finałowym Ursus Warszawa pokonał ambitnie 

walczących chłopców z PKS Radość 3:0, tym samym wygrywając Mini Ligę Mistrzów. 

Puchar za zwycięstwo w finale Mini Ligi Europy zdobył GKP Targówek a Mini Puchar 

Polski powędrował w ręce zawodników KS Nadstal Krzaki Czaplinkowskie r.2003. 

Najlepszym bramkarzem turnieju został Mikołaj Urbaniak (PKS Radość) , najlepszym 

strzelcem z 8 trafieniami Łukasz Kosowski (Victoria Głosków), a najlepszym zawodnikiem 

Filip Warmuziński (Polonez Warszawa). Konkurs żonglerki z wynikiem 116 podbić piłki 

wygrał Piotr Buda z GKP Targówek. Nagrodą fair-play został uhonorowany trener Olimpii 

Warszawa Marcin Kaszyński, a nagrodę specjalną otrzymali kibice GKP Targówek. 

 

 

 

 

 

 

Na zdjęciu finaliści turnieju Nadstal Cup 2013 w kategorii chłopcy rocznik 2002. 



Trzeciego dnia - sobota 29 czerwca – do rywalizacji przystąpiło 14 drużyn z rocznika 2003. 

Po rozegraniu 55 spotkań, w których padło 166 goli poznaliśmy finalistów turnieju w 

kategorii U-10. W meczu o 3 miejsce GOSiR Piaseczno pokonał zespół gospodarzy KS 

Nadstal Krzaki Czaplinkowskie 3:1. W meczu finałowym rewelacyjny Lolek Łazy pokonał 

dobrze grający zespół Józefovii Józefów 3:1, tym samym wygrywając Mini Ligę Mistrzów. 

Puchar za zwycięstwo w finale Mini Ligi Europy zdobył Hubertus Zalesie Górne, a Mini 

Puchar Polski powędrował do drużyny UKS Lipie. Najlepszym bramkarzem turnieju został 

Stanisław Met (Lolek Łazy) , najlepszym strzelcem z 8 trafieniami Michał Cegiełka (KS 

Raszyn), a najlepszym zawodnikiem Jakub Seweryn (KS Nadstal Krzaki Czaplinkowskie). 

Konkurs żonglerki z wynikiem 32 podbicia piłki wygrał Adam Jaszczak z UKS Lolek Łazy. 

Wyróżnieniem została uhonorowana piłkarka UKS Lipie Aleksandra Ostrowska, a nagrodę 

specjalną otrzymał Paweł Należyty - kibic KS Nadstal Krzaki Czaplinkowskie. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Na zdjęciu finaliści turnieju Nadstal Cup 2013 w kategorii chłopcy rocznik 2003. 

Nagrody rzeczowe ufundowane przez firmę 

Sportika, statuetki, dyplomy, puchary oraz medale 

dla najlepszych drużyn wręczali: Dariusz Zieliński 

– Burmistrz Miasta i Gminy Góra Kalwaria, Zenon 

Nadstawny – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 

w Górze Kalwarii, Jacek Gliński - 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Górze 

Kalwarii, Paweł Maciejewski – Dyrektor Ośrodka 

Sportu i Rekreacji w Górze Kalwarii, Paweł 

Roszak – przedstawiciel firmy Sportika.  

Przyjazd tak wielu drużyn z różnych stron Mazowsza ponownie pozwala stwierdzić, że 

turniej rozwija się w dobrym kierunku. Bardzo dobra organizacja dzięki zaangażowaniu wielu 

osób związanych z klubem, ciekawy system rozgrywek, obiekt stworzony dla lokalnej 

społeczności pozwala uczestnikom turnieju przeżyć wiele niezapomnianych chwil, poznać 

nowych kolegów i sprawdzić się na tle innych drużyn. Choć często rywalizacji towarzyszą 

emocje, zawody rozgrywane były w atmosferze fair-play, a niejednokrotnie rodzice 

udowodnili, że są najwierniejszymi kibicami swoich piłkarskich pociech, wspierając ich 

podczas trwania całego turnieju. Dziękujemy wszystkim, którzy w tym roku przyjechali na 

stadion w Krzakach Czaplinkowskich i byli częścią piłkarskiego święta dla najmłodszych. 

Szczegółowe wyniki i zdjęcia z turnieju Nadstal Cup na stronie  www.ksnadstal.futbolowo.pl 

Tekst i zdjęcia: Maciej Sobolewski 

http://www.ksnadstal.futbolowo.pl/

