Kinder+Sport 2019: w poniedziałek emocje sięgną zenitu
Godziny dzielą nas od rozpoczęcia Ogólnopolskich Mistrzostw w Minisiatkówce o
Puchar Kinder+Sport Zabrze 2019. Po raz dwudziesty pierwszy areną zmagań młodych
adeptów siatkówki będzie Hala Widowiskowa MOSiR Zabrze. Od poniedziałku do
środy 192 drużyn w kategorii „2”, „3” i „4” dziewcząt i chłopców rywalizować będą o
tytuł mistrza minisiatkówki. Już w poniedziałek emocje sięgną zenitu.
- Z pewnością jest to największy turniej tego typu na świecie, podczas którego pierwsze kroki
na parkiecie stawiają przyszłe diamenty polskie siatkówki. Dziękujemy za pomysł tej
niebotycznej imprezy i za to, że akcja Kinder+Sport trwa nieprzerwanie dalej będąc celem i
szansą dla młodych ludzi - powiedziała Ewa Strukowska Ramota, trener SP nr 3 Nysa w
kategorii „3” chłopców.
Pierwszy historyczny turniej ogólnopolskich mistrzostw w minisiatkówce odbył się 1
września 1995 roku w Zabrzu, którego organizatorem był Polski Związek Piłki Siatkowej,
Okręgowy Związek Piłki Siatkowej w Katowicach oraz Hala Sportowa w Zabrzu.
Nieprzerwanie turniej w Zabrzu rozgrywany był do 2012 roku.
Przez dwa kolejne lata rozgrywki Kinder+Sport organizowane były w Drzonkowie (20132014). Następnie w Krakowie (2015) i Częstochowie (2016). W 2017 roku powróciły
ponownie do Zabrza, gdzie na parkiecie hali sportowej rozkładane są 24 boiska, na których
toczy się rywalizacja we wszystkich trzech kategoriach „2”, „3” i „4” dziewcząt i chłopców.
Już w poniedziałek o godzinie 9.00 po raz dwudziesty piąty emocje sięgną zenitu. Tego dnia
rozpoczną się XXV Ogólnopolskie Mistrzostwa w Minisiatkówce o Puchar Kinder+Sport,
podczas którego turniejowi nadane zostanie nadane imię śp. Marka Kisiela, Prezesa Śląskiego
Związku Piłki Siatkowej.
- Kinder+Sport.... 12 lat przygotowań i pięknych wspomnień. Od 2007 roku regularnie
startuję z zespołami z PSP 11 Kędzierzyn-Koźle w wielkim finale. Bywało różnie, od miejsc
poza dwudziestką do miejsc w pierwszej czwórce. Pamiętam zmiany przepisów, miejsc
rozgrywania finału, upały, opady gradu w Drzonkowie. Emocje zawsze te same i bardzo
pozytywne. Najcenniejsza z perspektywy czasu jest ilość chłopców, którzy zaczynali od gry w
turniejach Kinder+Sport, a teraz masowo obserwuję ich w rozgrywkach finałów Mistrzów
Polski młodzika, kadeta, juniora, a także w seniorskiej reprezentacji Polski - powiedział
Marcin Nurski, trener PSP 11 Kędzierzyn-Koźle.
I dodał - W tym roku do Zabrza z naszej szkoły awansowały trzy zespoły, po jednym z każdej
kategorii chłopców. Liczymy z Januszem Blachucikiem, trenerem dwójek chłopców, na dwa
miejsca w strefie medalowej. Zespół trójek broni złota z 2017 i 2018 roku, ale wydaje się, że
w tym roku będzie najtrudniej. Biorąc po uwagę przebieg sezonu i liczne starty w
ogólnopolskich turniejach, zespół dwójek jest jednym z faworytów turnieju. Natomiast
czwórki są w stanie powalczyć z każdym i na to liczymy. Atmosfera w naszym obozie jak
zawsze bojowa i łatwo się nie poddamy.
Po raz kolejny na Ogólnopolskie Mistrzostwa w Minisiatkówce o Puchar Kinder+Sport do
Zabrza przyjedzie Ewa Strukowska Ramota z Nysy.

- Tak cudownie się składa, że Finał Ogólnopolski Kinder+Sport odwiedzam ze swoimi
zespołami praktycznie co roku, zmieniają się tylko zawodnicy, których wprowadzam w
fantastyczny świat siatkówki. Wraz z chłopcami reprezentujemy Szkołę Podstawową nr 3 w
Nysie (miejsce gdzie podstaw siatkówki uczył się Bartosz Kurek). W tym roku do finału
awansowały dwa zespoły - mój w kategorii trójek chłopców i zespół Przemysław
Kaczmarczyka w czwórkach. Dodać trzeba, iż większość z tych młodych ludzi była w Zabrzu
w ubiegłym roku co świadczy o tym , iż z zapałem realizują swoją pasję jaką jest siatkówka wyznała Ewa Strukowska Ramota.
Ogólnopolskie Mistrzostwa w Minisiatkówce to emocje w najczystszej postaci młodych
sportowców, którzy walczą o realizację pierwszych sportowych marzeń. Trenerzy z pełnym
zaangażowaniem zarażają pasją i miłością do piłki siatkowej. Ich rola jest nieoceniona. Przez
trzy dni w MOSiR Zabrze będzie panowała niepowtarzalna i jedyna w swoim rodzaju
atmosfera. Turniej Kinder+Sport zachwyca młodych ludzi swoim ogromem, a jednocześnie
otwiera oczy na piękno sportu. To co najważniejsze daje możliwość spełnienia marzeń i uczy
pokory. Młode zawodniczki i zawodnicy oraz trenerzy nawiązują podczas zawodów nowe
przyjaźnie, które trwają przez lata.
Nadszedł długo wyczekiwany moment, zwieńczenie kilkumiesięcznych przygotowań,
treningów i rywalizacji, kiedy możemy rozpocząć wspólne świętowanie Ogólnopolskich
Mistrzostw w Minisiatkówce o Puchar Kinder+Sport 2019 - wszyscy w jednym miejscu w
Hali
Widowiskowej
MOSiR
Zabrze.
Przypomnijmy, że w tegorocznej edycji turnieju Kinder+Sport udział wzięła rekordowa liczba
uczestników. We wszystkich trzech kategoriach zagrało łącznie 47 143 zawodniczek i
zawodników (łącznie 11 447 drużyn - 6715 w kategorii dziewcząt i 4732 chłopców). To
ponad 3000 więcej młodych adeptów siatkówki, niż przed rokiem. To pokazuje, że siatkówka
w dalszym ciągu jest niezwykle popularnym sportem wśród młodzieży.
Organizacja Ogólnopolskich Mistrzostw w Minisiatkówce o Puchar Kinder+Sport nie
byłaby możliwa bez wsparcia Ślaskiego Związku Piłki Siatkowej, MOSiR Zabrze, a
także Ferrero Polska. Patronat honorowy nad turniejem objęło Ministerstwo Sportu i
Turystyki oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej.

