Dzbany Łódź zwycięzcami VII
Płock Cup! [FOTO]
Młode Orły nie zostały pierwszą drużyną w historii Płock Cup, której
udało się obronić tytuł. Ubiegłoroczni triumfatorzy byli blisko tego
historycznego osiągnięcia, lecz w finale musieli uznać wyższość
zespołu Dzbany Łódź.
Od początku weekendowych zmagań w hali sportowej Zespołu Szkół
Technicznych w Płocku Młode Orły kroczyły od zwycięstwa do zwycięstwa.
W fazie eliminacyjnej wygrali oni wszystkie trzy mecze strzelając w
nich aż 13 bramek i tracąc przy tym tylko dwie. Niewiele gorzej
radzili sobie w grupie finałowej, gdzie jednak raz schodzi z parkietu
pokonani przez Petergum Płock (2-1). Pomimo tego z obu grup wychodzili
z pierwszego miejsca z największą liczbą zdobytych bramek.
Łodzianie natomiast ze swoich grup awansowali dalej z drugich miejsc.
Najpierw oglądając plecy Piasków Warszawa, a później… Młodych Orłów, z
którymi przegrali po trafieniu Michała Sadowskiego. Oprócz nich do
finałowej czwórki dostały się dwie warszawskie ekipy Zgoda FC oraz
Soccerarena, które w półfinałach musiały uznać wyższość odpowiednio
Młodych Orłów (1-3) i Dzbanów Łódź (0-0, karne 1-2). W finale doszło
więc do rewanżu za porażkę w grupie finałowej i podobnie jak w
półfinale z udziałem Dzbanów o wszystkim decydowały rzuty karne. W
nich lepsi okazali się gracze z Łodzi, którzy ostatecznie wygrali 3-2.
NAJLEPSZA 4 TURNIEJU
1. Dzbany Łódź
2. Młode Orły Płock
3. Zgoda FC Warsaw
4. Soccerarena Tiki Taka Warszawa
Szczegółowe wyniki VII Płock Cup znajdziecie tutaj.
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Już za tydzień VII Płock Cup!
Największy płocki turniej halowy w ostatnich latach – Płock
Cup – w dniach 6-7 stycznia 2017 roku już po raz siódmy zawita
do naszego miasta.
Udział weźmie w nich dwadzieścia drużyn z całej Polski, które
jakiś czas temu zostały przydzielone do pięciu grup, po cztery
zespoły, w skład których może wejść maksymalnie dziesięciu
zawodników. Tak liczne grono uczestników organizatorzy
zgodzili się dopuścić do gry po raz pierwszy. Chętnych do
uczestnictwa w VII Płock Cup nie brakowało, bo jest o co grać.
Dla najlepszej ekipy przewidziane jest 5 tys. zł, a dodatkowo
na najlepszego zawodnika, strzelca i bramkarza czekają nagrody
rzeczowe.

Tak samo jak rok temu wszystko będzie odbywać się w hali
sportowej Zespołu Szkół Technicznych w Płocku, przy al.
Kilińskiego 3. Głównym sędzią VII Płock Cup będzie z kolei
jeden z najlepszych sędziów piłkarskich na świecie – Szymon
Marciniak!
Przypominamy, że w sześcioletniej historii tego turnieju
nikomu nie udało się obronić tytułu. Czy Młodym Orłom uda się
to po raz pierwszy? A może pojawi się jakiś czarny koń wśród
debiutantów? Wreszcie czy historia zatoczy koło i nieparzystą
edycję tradycyjnie wygra Peter-Gum? Odpowiedzi na te wszystkie
pytania poznacie już w pierwszy weekend stycznia 2017 roku.
Warto jeszcze dodać, że specjalnie z tej okazji Wisła Płock
przygotowała wiele atrakcyjnych niespodzianek dla kibiców,
którzy zdecydują się zasiąść na trybunach i oglądać turniej na
żywo.
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Już po raz piąty Tomasz Marciniak i Przemysław Michalski
organizują turniej Płock Cup. Podobnie jak w poprzednich
latach, weźmie w nim udział 16 zespołów. Tym razem nie tylko z
Płocka, ale również z ośmiu innych miast.

Wśród faworytów piątej edycji turnieju, który 3-4 stycznia
odbędzie się w hali Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych

przy ulicy Korczaka (Borowiczki) są ubiegłoroczni zwycięzcy –
zespół Entelo. Podczas losowania, które odbyło się w
Restauracji Wisełka, triumfatorzy czwartej edycji Płock Cup
rozstawieni zostali w pierwszym koszyku. Trafiły tam również
inne ekipy z czołówki ubiegłorocznej edycji. Pozostałe płockie
zespoły trafiły do koszyka drugiego. Z trzeciego i czwartego
losowane zaś były drużyny spoza naszego miasta.
W sobotę, 3 stycznia w hali w Borowiczkach odbywać się będę
mecze eliminacyjne. Na niedzielę, 4 stycznia zaplanowana jest
faza finałowa, która rozpocznie się o 9.00 i trwać będzie do
17.00. Wszystkie mecze prowadził będzie znany płocki sędzia
FIFA Szymon Marciniak.

Podział na grupy:
GRUPA A: Transport Dudek Sochaczew, RDS Stal, Icar Poker Team
Lublin, FC Natolin
GRUPA B: ENTELO, ECCO, FC Wągrowiec, RAMIS Białystok
GRUPA C: Sami Swoi, Burger Room, Agresywni Mafiozi Warszawa,
Olimpic Płock
GRUPA D: Windoor Radom, Peter-Gum, Team Rypin, Baumat Toruń

