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Finał PROCAM CUP 2017 – młodzi mistrzowie jadą na
narodowy!
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Finałowe spotkanie I edycji ogólnopolskiego turnieju piłkarskiego dla dzieci
PROCAM CUP 2017 było prawdziwym piłkarskim świętem. Zwycięzka drużyna
będzie mogła kibicować polskiej reprezentacji na Stadionie Narodowym
w meczu z Kazachstanem 4 września. Obejrzyj wideorelację z turnieju we
Wronkach!
W szranki stanęło 6 najlepszych zespołów wyłonionych w regionalnych turniejach eliminacyjnych,
stawka była warta przelanego potu – zwycięzka drużyna została zaproszona na mecz piłkarskiej
reprezentacji Polski na stadionie narodowym. Jak jednak podkreślaja organizatorzy – w tym turnieju,
każdy jest zwycięzcą. Każda z drużyn, która brała udział w turnieju została nagrodzona sprzętem
sportowym.

Zdrowa rywalizacja
Głównym założeniem PROCAM CUP 2017 było promowanie wśród najmłodszych z obszarów
wiejskich zasad fair play oraz sportowej rywalizacji. Młodym sportowcom kibicował gość specjalny –
były selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski, Paweł Janas. Drużyny które walczyły o miano
mistrzów PROCAM CUP 2017 musiały pokonać rywali w meczach eliminacyjnych, w meczu na
stadionie we Wronkach udział wzięły zespoły które zajęły pierwszą lokatę w meczach eliminacyjnych
oraz jeden zespół, który wywalczył tzw. „dziką kartę”.
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Młodzi mistrzowie
Do finału zakwalifikowały się drużyny: UKS Giganci Radymno, UKS Jedynka Aleksandrów Kujawski,
ZS Krośnice, AP Jonkowo-Wrzesina, UKS Śrem, UKS Orlik Poznań. Młodzi piłkarze zaprezentowali
futbol na najwyższym poziomie, po zaciętej walce tytuł mistrzowski uzyskali zawodnicy UKS Giganci
Radymno którzy skończyli turniej z bilansem 4 zwycięstw i 1 remisu. To właśnie zespół z Radymna
w województwie podkarpackim został nagrodzony biletami na mecz reprezentacji Polski
z Kazachstanem 4 września na Stadionie Narodowym. Drugie miejsce wywalczył UKS Jedynka
Aleksandrów Kujawski z wynikiem 4 zwycięstw i 1 porażki. Trzecią lokatę zajęli zawodnicy ZS
Krośnice.

Medale oraz statuetki dla najlepszych drużyn i zawodników

Atrakcji na PROCAM CUP nie zabrakło
Emocjom sportowym towarzyszył konkurs plastyczny. Partner turnieju – firma BASF ufundowała
lekcję chemii w Centrum Nauki Kopernik dla uczniów, którzy wykonali najlepsze prace na temat
„Praca rolnika – najcenniejsza praca na ziemi”. Zwycięzcy byli wyłaniani podczas turniejów
eliminacyjnych. Ponadto młodzi sportowcy mogli uczestniczyć w zajęciach neukowo-edukacyjnych,
gdzie na stoisku Małego Inżyniera prezentowano tajniki chemii oraz fizyki.
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