
 

NADSTAL CUP 2014 
Dziecięcy turniej piłki nożnej drużyn 7-osobowych 

stadion Krzaki Czaplinkowskie – Gmina Góra Kalwaria. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stadion w Krzakach Czaplinkowskich, na którym rozegrano turniej Nadstal Cup 2014 

 

W czerwcu 2014 roku w Gminie Góra Kalwaria, na stadionie w Krzakach Czaplinkowskich 

odbyła się już VII Edycja Turnieju Piłki Nożnej ‘NADSTAL CUP’. Tym razem turniej 

rozegrano aż w pięciu kategoriach wiekowych :  

 

 7 czerwca - chłopcy z rocznika 2005,  

 21 czerwca - chłopcy z rocznika 2004,  

 22 czerwca - chłopcy z rocznika 2003,  

 28 czerwca - chłopcy z rocznika 2002, 

 29 czerwca - chłopcy z rocznika 2001.  

 

W tym roku wszystkie 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. Podczas pięciodniowych zmagań w turnieju wzięło udział 75 zespołów 

(między innymi z Zabrza, Radomia, Łowicza, Działdowa, Mszczonowa, Łochowa, Dęblina, 

Siedlec, Kozienic, Nowego Dworu Mazowieckiego, Mińska Mazowieckiego, Zielonki, 

Legionowa, Sulejówka, Warki, Korytowa, Wesołej, Reguta, Lipówki, Zalesia Górnego, Ład, 

Radości, Głoskowa, Chynowa, Konstancina, Łaz, Raszyna, Jazgarzewa, Złotokłosu, Iwicznej, 

Piaseczna, Góry Kalwarii i Warszawy), a więc ponad 900 zawodników. Łącznie rozegrano 

271 meczów, w których strzelono 713 bramek, co daje średnią 2,63 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 7 czerwca – do 

rywalizacji przystąpiło 16 drużyn z rocznika 2005.  

Po rozegraniu 56 spotkań, w których padło 158 

goli poznaliśmy finalistów turnieju w kategorii U-

9. W meczu o 3 miejsce Błyskawica Warszawa z 

trenerem Piotrem Cacko zdecydowanie pokonała 

zespół Broni Radom 6:1. W meczu finałowym, po 

jednostronnym spotkaniu najlepiej grający tego 

dnia zespół RKS Bór Regut prowadzony przez 

duet trenerski Jacek Dąbrowski – Albert Niemiec 

pewnie pokonał Akademię Piłkarską Bielik z 

Zabrza dowodzoną przez Piotra Gierczaka aż 6:0, tym samym wygrywając Mini Ligę 

Mistrzów. Puchar za zwycięstwo w finale Mini Ligi Europy powędrował w ręce drugiego 

zespołu Broni Radom. Konkurs 

żonglerki z wynikiem 35 podbić 

piłki wygrał Jakub Gawliczek z 

Akademii Piłkarskiej Bielik 

Zabrze. Najlepszym bramkarzem 

turnieju został Jan Zbojna (RKS 

Bór Regut)  , najlepszym 

strzelcem z 10 trafieniami Jakub 

Piwowarczyk (Broń Radom), a 

najlepszym zawodnikiem Jakub 

Gawliczek (AP Bielik Zabrze). 

Wyróżniony sędzia to Adrian 

Więckowski z Wydziału 

Sędziowskiego Warszawa. 

Wielką niespodzianką był przyjazd na turniej Sławomira Peszko – reprezentanta Polski w 

piłce nożnej, aktualnie zawodnika klubu niemieckiej Bundesligi – FC Koln, a wcześniej 

Wolverhampton Wanderers, Lecha Poznań czy Wisły Płock. Po krótkiej rozmowie, w której 

mogliśmy usłyszeć o pierwszych 

turniejach Sławka, zdobywanych 

statuetkach, konieczności łączenia nauki z 

grą w piłkę nożną, początkach ligowych 

oraz pierwszym meczu w koszulce z orłem 

na piersi nasz gość specjalnie chętnie 

pozował do wspólnych zdjęć i rozdał 

niezliczoną liczbę autografów. Ponadto 

tego dnia na stadionie w Krzakach 

Czaplinkowskich w roli trenerów swoich 

drużyn pojawili się wybitni piłkarze w 

osobach: Piotra Gierczaka (młodzieżowy reprezentant Polski, m.in. 204 występy w barwach 

Górnika Zabrze, w których zdobył 42 bramki) 

oraz Jacka Dąbrowskiego (mistrzostwo Polski 

oraz puchar ligi w barwach Polonii Warszawa 

w sezonie 1999/2000, w lidze polskiej 196 

występów, w których strzelił 16 bramek). 

Turniej był częścią Dni Góry Kalwarii dzięki 

czemu wszyscy najmłodsi uczestnicy jak i 

przybyli goście mogli bezpłatnie korzystać z 

atrakcji przygotowanych przez organizatorów 

w formie dmuchanego zamku, trampoliny czy 

huśtawek i mini siłowni na placu zabaw. 



 

Drugiego dnia - sobota 21 czerwca – do 

rywalizacji przystąpiło 16 drużyn z rocznika 

2004. Po rozegraniu 56 spotkań, w których 

padło 169 goli poznaliśmy finalistów 

turnieju w kategorii U-10. W meczu o 3 

miejsce Pelikan Łowicz z trenerem 

Bernardem Wudkiewiczem pokonał 

gospodarzy turnieju KS Nadstal Krzaki 

Czaplinkowskie 3:1. W meczu finałowym 

spotkały się zespoły: Cesir Warka – trener 

Grzegorz Dacka oraz Akademia Piłkarska 

11 Legionowo z trenerem Jackiem 

Narewskim. W regulaminowym czasie gry 

padł wynik remisowy 2:2 i o wszystkim zadecydowały rzuty karne, w których po 

dramatycznym pojedynku wygrali 4:3 zawodnicy z Warki, tym samym wygrywając Mini 

Ligę Mistrzów. Puchar za 

zwycięstwo w finale Mini Ligi 

Europy powędrował w ręce Victorii 

Głosków. Konkurs żonglerki z 

wynikiem 60 podbić piłki wygrał 

Adrian Trajda z RKS Bór Regut. 

Najlepszym bramkarzem 

turnieju został Staś Dyga (Cesir 

Warka)  , najlepszym strzelcem z 10 

trafieniami Maciej Baliński (AP 11 

Legionowo), a najlepszym 

zawodnikiem Jakub Seweryn (KS 

Nadstal Krzaki Czaplinkowskie). 

Wyróżniona została Zuzanna Dąbrowska (KS Piorun Lipówki) oraz sędzia Adrian 

Więckowski z Wydziału Sędziowskiego Warszawa. 

Na zdjęciu finaliści turnieju Nadstal Cup 2014 w kategorii chłopcy rocznik 2005. 



 

Trzeciego dnia - niedziela 22 czerwca do 

rywalizacji przystąpiło 19 drużyn z rocznika 2003. 

Po rozegraniu 75 spotkań, w których padło 169 

goli poznaliśmy finalistów turnieju w kategorii U-

11. W meczu o 3 miejsce spotkały się zespoły: AP 

Bielik Zabrze oraz MUKS Kosa Konstancin. W 

regulaminowym czasie gry padł wynik remisowy 

4:4 i o wszystkim zadecydowały rzuty karne, w 

których po dramatycznym pojedynku wygrali 3:1 

zawodnicy z Konstancina prowadzeni przez 

trenera Romana Koseckiego. W meczu finałowym, 

najlepiej grający tego dnia zespół UKS Varsovia 

Warszawa prowadzony przez trenera Aleksandra 

Kowalczyka pokonał 4:2 Świt Nowy Dwór 

Mazowiecki dowodzony przez Adriana Zarembę, 

tym samym wygrywając Mini Ligę Mistrzów. Puchar 

za zwycięstwo w finale Mini Ligi Europy 

powędrował w ręce drużyny KS Raszyn, a Mini 

Puchar Polski odebrali zawodnicy zespołu KS 

Konstancin. Konkurs żonglerki z wynikiem 214 

podbić piłki wygrał Ramil Mustafaev z Talent 

Targówek. Najlepszym bramkarzem turnieju został 

Michał Maziarz (KS Wesoła)  , najlepszym 

strzelcem z 15 trafieniami Adrian Troć (UKS 

Varsovia Warszawa), a najlepszym zawodnikiem 

Bartek Fobryc (NOSiR Świt Nowy Dwór 

Mazowiecki). Wyróżnione zostały także Klaudia 

Zielińska (Junak Warszawa) oraz Patrycja Karolak 

(Błękitni Korytów), a także sędzia Grzegorz Pasterczyk (Wydział Sędziowski – Warszawa). 

Ponadto tego dnia na stadionie w Krzakach Czaplinkowskich w roli trenerów swoich drużyn 

pojawili się wybitni piłkarze w osobach: Romana Koseckiego (69 występów w reprezentacji 

Polski w latach 1988/1995, w których strzelił 19 bramek; występował m.in. w takich klubach 

jak: Legia Warszawa, Galatasaray Stambuł, Osasuna, Atletico Madryt, FC Nantes, Chicago 

Fire, w lidze polskiej 61 występów, w których strzelił 12 bramek) Piotra Czachowskiego  

(45 występów w reprezentacji Polski w latach 1989/1993, w których strzelił 1 bramkę; 

występował m.in. w takich klubach jak: Stal Mielec, Legia Warszawa, Zagłębie Lubin, 

Udinese Calcio, FC Dundee, ŁKS Łódź, w lidze polskiej 213 występów - 6 bramek). 



 

Czwartego dnia - sobota 28 czerwca – do rywalizacji przystąpiło 8 drużyn z rocznika 2002. 

Po rozegraniu 28 spotkań, w których padło 71 goli poznaliśmy finalistów w kategorii U-12. 

O końcowym wyniku decydowała tabela, gdyż turniej grano systemem ‘każdy z każdym’. 

Brązowe medale za zajęcie 3 miejsce odebrali zawodnicy drużyny Talent Warszawa (14 

punktów) z trenerem Rafałem Piaseckim, drugie miejsce i srebrne medale dla zespołu RKS 

Bór Regut (16 punktów), którym kierował trener Albert Niemiec, a zwycięstwo w turnieju, a 

tym samym złote medale i puchar Mini Ligi Mistrzów dla gospodarzy turnieju – KS Nadstal 

Krzaki Czaplinkowskie (17 punktów) prowadzonych przez Macieja Sobolewskiego.  

Puchar za zdobycie Mini Ligi Europy powędrował w ręce MKS Korona Góra Kalwaria (11 

punktów). Konkurs żonglerki z wynikiem 182 podbicia piłki wygrał Maciej Kubicki z MKS 

Korona Góra Kalwaria. Najlepszym bramkarzem turnieju został Bartosz Kaczmarek (KS 

Nadstal)  , najlepszym strzelcem z 8 trafieniami Bartosz Jałocha (RKS Bór Regut), a 

najlepszym zawodnikiem Jan Krawczyk (KS Nadstal Krzaki Czaplinkowskie). Wyróżniony 

sędzia to Igor Jeż z Wydziału Sędziowskiego Warszawa. 

 

 

 

 

 

 



 

Piątego dnia - niedziela 29 czerwca – do 

rywalizacji przystąpiło 16 drużyn z rocznika 

2001. Po rozegraniu 56 spotkań, w których 

padło 146 goli poznaliśmy finalistów turnieju w 

kategorii U-13. W meczu o 3 miejsce WRKS 

Olimpia Warszawa z trenerem Łukaszem 

Sosnowskim nieznacznie pokonała zespół 

PUKS Mewa Mińsk Mazowiecki 1:0. W 

meczu finałowym, po jednostronnym spotkaniu 

najlepiej grający tego dnia zespół MKP Pogoń 

Siedlce prowadzony przez trenera Dariusza 

Blachę pokonał MOSiR Mińsk Mazowiecki 

dowodzony przez Waldemara Osicę aż 6:0, tym 

samym wygrywając Mini Ligę Mistrzów. 

Puchar za zwycięstwo w finale Mini Ligi Europy powędrował w ręce Pelikana Łowicz. 

Konkurs żonglerki z wynikiem 533 podbicia piłki wygrał Piotr Tkacz z KS Pelikan Łowicz. 

Najlepszym bramkarzem turnieju został Jakub Sobolewski (PUKS Mewa Mińsk 

Mazowiecki) , najlepszym strzelcem z 10 trafieniami Bartosz Kryszczuk (MKP Pogoń 

Siedlce), a najlepszym zawodnikiem Jakub Góralski (MKP Pogoń Siedlce). Wyróżnione 

zostały także dziewczęta: Matylda Bujak, Aleksandra Łyżwińska, Caroline Mikkelsen z 

Akademii Piłkarskiej Willy’ego Brandta w Warszawie. Wyróżniony sędzia to Tomasz 

Sobolewski z Wydziału Sędziowskiego Warszawa. 

 

 

 

 

 

 

 

Na zdjęciu finaliści turnieju Nadstal Cup 2014 w kategorii chłopcy rocznik 2001. 



 

Nagrody rzeczowe oraz upominki ufundowane przez firmę Sportika, statuetki, dyplomy, 

puchary oraz medale dla najlepszych drużyn podczas pięciodniowych zmagań VII Edycji 

Turnieju Piłki Nożnej Nadstal Cup wręczali: Dariusz Zieliński – Burmistrz Miasta i 

Gminy Góra Kalwaria, Jan  Wysokiński – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Góra 

Kalwaria, Zbigniew Bugno - Przewodniczący Rady Miejskiej w Górze Kalwarii, Zenon 

Nadstawny – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Górze Kalwarii, Jacek Gliński - 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Górze Kalwarii, Mer Aleksander Wengrik, Sergiej 

Czmuta – delegacja z miasta partnerskiego Worzel na Ukrainie, Jolanta Antoncewa, 

Alfreda Jankowska – dyrektorki polskich szkół na Wileńszczyźnie, Włodzimierz 

Czerwiński - Proboszcz Parafii w Sobikowie, Beata Kisiel – sekretarz Gminy Góra 

Kalwaria, Jerzy Pełka – prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej, Roman Kosecki – 

Wiceprezes Polskiego Związku Piłki Nożnej do spraw szkoleniowych, Sławomir Peszko – 

wielokrotny Reprezentant Polski, Paweł Maciejewski – Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji 

w Górze Kalwarii, Paweł Roszak – przedstawiciel firmy Sportika, Mariusz Nadstawny – 

prezes Klubu Sportowego Nadstal Krzaki Czaplinkowskie, Mariusz Kuszyk – członek 

zarządu Klubu Sportowego Nadstal Krzaki Czaplinkowskie. Przyjazd drużyn z województw: 

śląskiego, łódzkiego, warmińsko-mazurskiego, lubelskiego, oraz mazowieckiego 

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. 

Jak powiedział jeden z chłopców biorący udział w turnieju, zapytany przez Sławomira 

Peszko: „dlaczego lubisz grać w piłkę nożną ?” odpowiedział w prosty, ale jakże wymowny 

sposób: „bo gra sprawia mi przyjemność i wiele zabawy”. Takie przesłanie towarzyszy 

Naszym turniejom, dążymy do tego aby wszyscy mogli wyjechać z nich zadowoleni i 

usatysfakcjonowani ze swojej gry. 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 VII Edycji Turnieju Nadstal Cup 2014 na stronie: 

www.ksnadstal.futbolowo.pl 

 

Tekst i zdjęcia: Maciej Sobolewski 

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

