
                                                                                     

„FORZA CUP 2015” – III MIEJSCE zawodników z GKS Bełchatów 2006. 

W rozegranym w ostatnią sobotę [29.08] ogólnopolskim Turnieju „FORZA CUP 2015”, nasz 

młodzieżowy zespół GKS Bełchatów (rocznik 2006) zajął bardzo wysokie – III Miejsce ! 

W trakcie turnieju, który stał na bardzo wysokim poziomie – zarówno organizacyjnym jak i 

sportowym, nasi zawodnicy rozgrywali ciekawe i atrakcyjne dla oka mecze. Niestety przez rażące 

błędy sędziego w meczu półfinałowym, nie zagraliśmy w finale Turnieju „FORZA CUP 2015”. 

Zaczynając jednak od początku… 

W fazie grupowej, gdzie naszymi rywalami były drużyny: GWARKA Zabrze, FORZA Wrocław i AS 

PROGRES Kraków, odnotowaliśmy następujące wyniki: 

 GKS Bełchatów – GWAREK Zabrze: 11:0; 

o Bramki dla naszej drużyny strzelili: ANTEK Raszewski (4), FILIP Kwapiński (2), 

MAKSYM Kozłowski (1), KACPER Kiełkiewicz (1), KUBA Krawętek (1), FRANEK 

Węglewski (1) i BARTOSZ Pietrasiak (1). 

 GKS Bełchatów – FORZA Wrocław: 4:2; 

o Bramki dla naszej drużyny strzelili: FILIP Kwapiński (2), ANTEK Raszewski (1), 

MAKSYM Kozłowski (1). 

 GKS Bełchatów – AS PROGRES Kraków: 1:2; 

o Bramkę dla naszej drużyny strzelił: MAKSYM Kozłowski (1). 

Tabela FAZY GRUPOWEJ Turnieju „FORZA CUP 2015”: 

 

FORZA 
Wrocław 

KS GWAREK 
Zabrze 

GKS 
Bełchatów 

AS PROGRES 
Kraków 

 

Punkty Bramki Miejsce 

FORZA 
Wrocław 

 

4 : 1 2 : 4 0 : 1 3 6 : 6 III 

KS GWAREK 
Zabrza 

1 : 4  

 

0 : 11 0 : 5 0 1 : 20 IV 

GKS 
Bełchatów 

4 : 2 11 : 0 

 

1 : 2 6 16 : 4 II 

AS PROGRES 
Kraków 

1 : 0 5 : 0 2 : 1 

 

9 8 : 1 I 

 



Po fazie grupowej Turnieju „FORZA CUP 2015”, z drugiego miejsca w Grupie A, 

awansowaliśmy do tzw.: LIGI MISTRZÓW, w której rywalizowało 8 najlepszych drużyn [zespoły, które 

w czterech grupach zajęły 1 i 2 miejsca]. Zgodnie z ustalonym przez organizatora Turnieju podziałem, 

naszym rywalem w kolejnej fazie Turnieju był zwycięzca Grupy B. 

Dramaturgia i wyrównany poziom naszych spotkań w LIDZE MISTRZÓW [Faza Pucharowa o 

miejsca: 1-8], przyprawiały wszystkich kibiców o przyspieszone bicie serca, co wynikało z bardzo 

wysokiego poziomu sportowego drużyn jak i indywidualnych umiejętności piłkarskich wszystkich 

zawodników grających na tym etapie Turnieju. 

W meczu ćwierćfinałowym, naszym przeciwnikiem był zespół: GieKSa Katowice, który 

wygrywając swoją grupę (Grupa B) był teoretycznym faworytem spotkania. 

W regulaminowym czasie gry padł remis: 1:1. Zgodnie z zasadami turnieju, sędzia zarządził 

tzw.: „szwedzką dogrywkę” [co minutę schodził z boiska jeden zawodnik, aż do momentu strzelenia 

gola przez jeden z zespołów]. Nasi zawodnicy pokazali „wojowniczy charakter” i grając 3x3 w polu 

[każdą z drużyn opuściło już po 3 zawodników] zmusili swojego rywala do popełnienia błędu. Po 

strzale Olka Skrobka i samobójczej bramce przeciwników, pokonaliśmy drużynę GieKSa Katowice 

2:1. Pierwszą bramkę dla naszego zespołu strzelił: ANTEK Raszewski. 

 Po wyczerpującym – zarówno fizycznie jak i psychicznie – ćwierćfinale, nasi zawodnicy 

awansowali do półfinału Turnieju. 

W meczu półfinałowym, rywalem naszego zespołu była drużyna: RAKÓW Częstochowa. 

Także w przypadku tego pojedynku, regulaminowy czas gry nie przyniósł rozstrzygnięcia. Emocje 

kolejny raz sięgały zenitu [nasi zawodnicy podnieśli się ze stanu 0:3 i doprowadzili do wyniku 3:3, a 

trzy bramki dla naszej drużyny strzelił FILIP Kwapiński !], a dodatkowo negatywnym „bohaterem” 

meczu okazał się… sędzia . Tym samym nasi zawodnicy musieli po raz kolejny zmierzyć się z 

rywalami w dogrywce, w której tym razem to przeciwnicy przechylili szalę zwycięstwa na swoją 

stronę, strzelając nam bramkę grając 4x4 [każdą z drużyn opuściło po 2 zawodników]. 

Po meczu, sędzia miał możliwość zapoznać się z nagraniem udostępnionym przez jednego z rodziców 

i przyznał, iż popełnił błąd mylnie interpretując sytuację, w której uznał jedną z bramek dla naszych 

rywali  !!! Niestety, było to dla nas marne pocieszenie, gdyż nie awansowaliśmy do finału, 

przegrywając [niesłusznie ] mecz półfinałowy z RAKOWEM Częstochowa 3:4. 

  Na zakończenie turniejowych zmagań, przyszło nam zmierzyć się w meczu o 3 Miejsce z 

naszym grupowym rywalem – drużyną: AS PROGRES Kraków. Ambicja , sportowa złość i podrażniona 

duma naszych zawodników spowodowały, że mimo potwornego zmęczenia [wszystkie mecze 

rozgrywane były w pełnym słońcu przy 30 stopniowym upale] potrafiliśmy skutecznie zakończyć 

rywalizację w ostatnim meczu turnieju pokazując nasz… bełchatowski CHARAKTER . 

Przez całe spotkanie „goniliśmy wynik”, aby w końcówce meczu wyrównać na 1:1. Po przechwycie w 

obrębie połowy boiska i indywidualnym rajdzie MAKSYMA Kozłowskiego, który w pełnym biegu 

wyprzedził rywali i mijając bramkarza precyzyjnym strzałem doprowadził do remisu, udało nam się po 

raz kolejny… zapewnić sobie dodatkowe emocja w dogrywce. W decydującym starciu, przy rywalizacji 

3x3, to nasz zawodnik – ANTEK Raszewski zadał decydujący cios i strzelając bramkę na 2:1… utonął w 

objęciach kolegów z drużyny. 



Tym samym, w meczu o 3 Miejsce Turnieju „FORZA CUP 2015”, wzięliśmy skuteczny rewanż za 

porażkę z fazy grupowej i zasłużenie pokonaliśmy AS PROGRES Kraków 2:1. 

 

 Zawodnicy GKS Bełchatów 2006, oprócz pamiątkowych medali i pucharu za zajęcie III 

Miejsca, mieli jeszcze dwa powody do radości. Nagrody indywidualne zdobyli bowiem dwaj nasi 

zawodnicy: 

 ANTEK Raszewski został wybrany Najlepszym Zawodnikiem Turnieju (MVP), a  

 FILIP Kwapiński został uznany za Najlepszego Zawodnika Drużyny GKS Bełchatów 2006. 

Końcowa klasyfikacja drużyn Turnieju: „FORZA CUP 2015” – Liga Mistrzów [miejsca 1-8]: 

Miejsce Nazwa zespołu 

1. GWIAZDA Ruda Śląska 

2. RAKÓW Częstochowa 

3. GKS Bełchatów 

4. AS PROGRES Kraków 

5. GieKSa Katowice 

6. APN Piotrków Trybunalski 

7. CALISIA Kalisz 

8. DĄBROCZANKA Pępowo 

 

Poniżej zdjęcia z ceremonii wręczenia nagród dla naszej drużyny i wyróżnionych zawodników: 

GKS Bełchatów 2006 - III Miejsce na Turnieju FORZA CUP 2015_29.08.2015 



 

Puchar jest nasz – Kapitan MAKSYM Kozłowski… w geście triumfu_29.08.2015 



ANTEK Raszewski – MVP Turnieju FORZA CUP 2015_29.08.2015 



FILIP Kwapiński – Najlepszy Zawodnik Drużyny na Turnieju FORZA CUP 2015_29.08.2015 

 
 
 
 

Opracowanie i zdjęcia: Marcin Kozłowski 


