
22 miasta w Polsce ponad 900 drużyn biorących udział w Turnieju Deichmann 2013. 

Siedmiotygodniowe eliminacje aby dostać się do Wielkiego Finału w Opolu. 

Wśród nich  wiele zespołów z naszej DAP zarówno w grupie starszej i młodszej,  

rywalizujące z różnym skutkiem w eliminacjach miejskich w Toruniu. 

 

Najlepszym zespołem z naszego klubu okazał się DAP Toruń 2004 grający jako Brazylia w 

składzie”: Hubert Antkowiak, Kacper Wielewiecki, Kacper Knera, Kacper Skrobański, Jakub 

Rutkowski, Hubert Judycki, Patryk Zborowski, Mateusz Anuszewski, Olek Ćwik, Mikołaj 

Lewandowski. Trener Sławomir Knera  

Który bez większych problemów wygrał eliminacje Toruńskie, zostawiając za plecami wiele 

znakomitych drużyn regionu  i zapewnił sobie wyjazd na Finał Finałów do Opola. 

 

Przygoda jaką przeżyli chłopcy w Opolu nie do opisania porównywalna chyba tylko z lotem 

w kosmos!! 

Wspaniała organizacja ze szczególnym nastawieniem na młodych piłkarzy biorących udział w 

turnieju, ale i poziom piłkarski bardzo ale to bardzo wysoki zarówno w kat. U9 jak i U11. 

 Byłem widziałem i zdębiałem jak można zorganizować turniej na 400 uczestników i jak 

można grać w piłkę mając zaledwie 9-11 lat. 

W opinii znawców futbolu, trenerów, dziennikarzy to mistrzostwa Polski w kat U9 – U11 

i dodam że nie są to puste słowa. 

22 zespoły rywalizujące o wyjazd do Barcelony kluby z ekstraklasy pierwszej drugiej ligi 

wiele wspaniałych akademii piłkarskich a wśród nich nasz DAP 2004. 

 

Nazwy zespołów w naszej „grupie H” sprawiały iż włos zjeżył się na głowie a nogi były jak z 

waty (Raków Częstochowa , Dębno, Olimpia Elbląg, Olimpia Warszawa, Bałtyk Gdynia).  

Jednak dzięki sile i wielkim sercu do gry naszych chłopaków udało nam się wygrać grupę i 

dumnie wędrować do ćwierć finałów. 

Ćwierćfinał z Beniaminkiem Krosno niestety nie był już taki łatwy mimo iż prowadziliśmy 

1:0 i kontrolowaliśmy grę zabrakło nam trochę szczęścia i ostatecznie przegraliśmy 1:2. 

Walczyliśmy więc o miejsca od 5-8 gdzie żadna drużyna nie odpuszczała i grała do końca. 

Wynik końcowy to VIII miejsce w piłkarskiej Polsce w kat U9 to wielki sukces i wielka 

radość, dawno  drużyna z naszego regionu nie zaszła tak daleko w Deichmann. 

Jednak pozostał mały niedosyt. 

 Trzeba jeszcze włożyć dużo pracy na treningach aby w przyszłości stać na podium Finału w 

Opolu, jest to wspaniała lekcja futbolu doskonała piłkarska przygoda pokazująca charakter, 

wytrzymałość psychiczną, odporność na kontuzje. 

Jesteśmy gwiazdami w piłce regionalnej ale na BIG STARS w Polsce musimy jeszcze 

pracować. 

Serdecznie dziękuje wszystkim chłopcom za walkę, zaangażowanie i nie ustępliwość 

za to że dali siebie wszystko co mieli najlepszego za radość i łzy na boisku. 

Trenerowi Sławkowi wielce dziekuje za doprowadzenie do tak wielkiego sukcesu jakim jest 

VIII miejsce w kraju w kat U9. 

Rodzicom za dojazd do oddalone o 380km Opola i wspaniale dopingowali naszych 

chłopaków. 

Organizatorom za najlepszy turniej w Polsce w jaki mogliśmy brać udział. 

 Gratuluje Pozostałym naszym zespołom którym nie udało wygrać eliminacji a które dzielnie 

walczyły o finał. 

Wielkie Brawa dla Widzewa Łódz za wygraną w kat. U9. 

 

 


