Odbył się turniej Adwokat Cup w Opolu
Turniej Piłki Nożnej dla Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie z Województwa
Opolskiego ADWOKAT CUP odbył się 18 maja w Kluczborku.
Turniej zorganizowany został z okazji obchodów 100-lecia Odrodzonej Adwokatury Polskiej oraz
65-lecia Izby Adwokackiej w Opolu. Pragnęliśmy zainicjować wydarzenie, które pomoże dzieciom i
młodzieży z niepełnosprawnościami intelektualnymi rozwinąć zainteresowania poprzez aktywność
ruchową. Przeszkodą każdego dnia są bariery społeczne – lęki i stereotypy jakie wokół tych dzieci
tworzy społeczeństwo. Naszym nadrzędnym celem jest pokazanie dzieciom radości podczas gry,
promowanie rywalizacji w duchu fair-play, kształtowanie umiejętności współdziałania oraz stworzenie
dzieciom niepełnosprawnym szans na rozwój sportowych talentów.
Okręgowa Rada Adwokacka w Opolu już w roku 2017 zaprosiła do udziału w Turnieju młodzież
niepełnosprawną intelektualnie reprezentującą Ośrodki Szkolno-Wychowawcze oraz Szkoły Specjalne
z województwa opolskiego. Zaproszenie przyjęło 15 szkół.
Przygotowując Turniej Piłkarski ADWOKAT CUP czerpaliśmy inspiracje z Mistrzostw Świata w Piłce
Nożnej, które odbędą się w tym roku. Dlatego też 1 grudnia 2017r. przeprowadziliśmy losowanie
grup piłkarskich i drużyn w Opolu – od tego momentu szkoły reprezentowały odpowiednie państwo
biorące udział w Mistrzostwach Świata w Piłce Nożnej w Rosji.
Wydarzenie sportowe,
oczekiwania!
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Drużyny sportowe przybyły wraz z licznie dopingującą publicznością ze swoich szkół. Byliśmy
świadkami niesamowitego spektaklu piłkarskiego, zaangażowanie drużyn, ich wola walki o
zwycięstwo zapierała dech w piersiach. Kibice fantastycznie wspierali wszystkich piłkarzy. Poziom
gry, zastosowane techniki oraz dynamika przebiegu meczy wprowadzała nas w osłupienie. Bez
wątpienia bramkarze, obrońcy i napastnicy w meczach dali z siebie wszystko.
Dlatego też w pierwszej kolejności dziękuję wszystkim uczestnikom Turnieju za ich uśmiech i radość
z gry. Właśnie dla takich momentów warto było organizować to przedsięwzięcie!
Składam podziękowania również wszystkim patronom honorowym Turnieju: Marszałkowi
Województwa Opolskiego Andrzejowi Bule, Prezydentowi Miasta Opole Arkadiuszowi Wiśniewskiemu,
Burmistrzowi Miasta Kluczbork Jarosławowi Kielarowi, sponsorom oraz wszystkim ludziom którzy
zaangażowali się w Turniej.
Jednak szczególne podziękowania należą się panu Dawidowi Błaszczykowskiemu, który służył nam
sportową radą oraz bezinteresownie poświęcił wiele godzin, aby oprawa tego Turnieju spowodowała
jeszcze większy uśmiech na twarzach dzieciaków.
Turniej Adwokat CUP w Kluczborku wygrała Dania (czyli pilarze ze Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego w Głogówku pod opieką adw. Marcina Pękackiego), II miejsce to Francja (Specjalny
Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Prudniku pod opieką adw. Ewy Łukomskiej-Boroń), III miejsce –
Brazylia (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nysie wspierała adw. Amelia Zembaczyńska).
Zwycięscy wygrali bilety na mecze: reprezentacji drużyny Polskiej ( I miejsce), TS Wisły Kraków (II
miejsce) i OKS Odry Opole (III miejsce).
adw. Ewa Łukomska-Boroń
Koordynator Turnieju ADWOKAT CUP
(zobacz galerię zdjęć)
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