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W ostatnim czasie w pomorskim świecie piłki dziecięcej głośno zrobiło się o zespole UKS DRAGON BOJANO.
Szkółka piłkarska odnosi wiele sukcesów szczególnie często przez dzieci urodzone w roku 2005 oraz
zespołu wystawianego do rozgrywek rocznika 2006.
Dzieci z rocznika 2005 pojawiając się na każdym turnieju są faworytami organizowanej imprezy sportowej.
Dowodem na to jest np. Mistrzostwo turnieju GRAFPROM CUP 2014 organizowany w Mostach, ponadto
mianem najlepszego zawodnika turnieju określono Kacpra Galas, który reprezentuje barwy Dragona.
Ten sam zespół wpisał się również na listę najlepszych podczas turnieju organizowanego na hali w
Szemudzie dnia 16.02.2014 zajmując dobre II miejsce, tym razem wyróżniony został bramkarz drużyny
Dragon Bojano Łukasz Kozak.
Nie można również zapomnieć o innym turnieju organizowanym również przez AP MOSTY gdzie zespół z
Bojana pojawił się w bardzo ograniczonej kadrze a mimo to zajęli III miejsce na turnieju. Wielu chłopaków
zaliczyło swoje pierwsze występy na tego rodzaju rozgrywkach i spisali się znakomicie co świadczy o
jakości szkolenia młodych piłkarzy.

Jak wspomniano wcześniej nie daje o sobie zapomnieć drużyna, która startuje w rozgrywkach rocznika
2006, należy jednak wspomnieć, że większość zawodników Dragona jest młodsza gdyż znacznie przeważa
ilość dzieci urodzonych w roczniku 2007.
Młode „Dragonsy” stawiają dopiero pierwsze kroki w rywalizacji z innymi drużynami a już pokazują kto jest
liderem w rozgrywkach.
Na jednym z ostatnich zawodów zdobyli II miejsce na XII drużyn biorących udział.
Znakomita gra młodych zawodników była powodem do dumy dla Trenera i rodziców.
Oprócz wysokiej lokaty, nagroda Króla Strzelców powędrowała do Oskara Śliwowskiego(2007)
utalentowanego zawodnika, który zaliczył aż 12 traﬁeń do bramki przeciwników.

Każdy sukces jest powodem do radości i dumy, system szkolenia w Dragonie Bojano jest tak ułożony aby
dzieci świetnie się bawiąc jednocześnie uczyły się grać w piłkę na najwyższym poziomie.

Do zobaczenia na kolejnych turniejach i treningach.
Trener : Paweł Piper

www.szemud.pl | 1

2019.10.23

W dniu 8 marca br. Drużyna UKS Dragon Bojano rocznik 2002 wzięła udział w turnieju organizowanym
przez Gdyńską Akademie Piłkarską Dąbrowa. Na inaugurację turnieju zmierzyliśmy się z Naszym ligowym
rywalem Koroną Żelistrzewo(1:1), kolejne spotkanie z KP Gdynia I (0:0), a na zakończenie zmagań
grupowych mecz z Iskrą Gdynia (1:0). Z dorobkiem 5pkt. zajęliśmy 2. miejsce w grupie przegrywając z KP
Gdynia I różnicą bramek. W półﬁnale los skonfrontował nas z drugim zespołem KP Gdynia. Niestety
musieliśmy uznać wyższość rywali, którzy do ﬁnału dostali się po 2 strzelonych bramkach Naszemu
zespołowi. Półﬁnał przegrywamy 2:0. W małym ﬁnale mieliśmy okazje rozstrzygnąć rywalizacje z
pierwszym zespołem KP Gdynia z którym to w spotkaniu grupowym padł bezbramkowy remis. Mecz ten
przysporzył nam wielu emocji po golu Patryka Grablowskiego. Gdy po syrenie kończącej mecz sędzia
oznajmił (tym samym gasząc przyśpieszoną radość na Naszych twarzach), iż pozwoli rywalom rozegrać
groźnie zapowiadający się rzut wolny pod bramką dobrze spisującego się tego dnia Filipa Jaroń i w związku
z tym dolicza aż(!!!) 2 sekundy serca rodziców, zawodników i…trenera zadrżały. Na szczęście z tej sytuacji
wyszliśmy obronną ręką i ostatecznie zajęliśmy wysokie 3 miejsce w turnieju.
Wszystkim zawodnikom bardzo serdecznie dziękuje za emocje dostarczane podczas całego sezonu
zimowego i z niecierpliwością wszyscy czekamy na rozgrywki ligowe, które rozpoczną się już za około
miesiąc!
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