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W piątek ( 22 marca) około godz.13-tej wszystkie ekipy były już na miejscu. Dotarli Czesi,
Słowacy, Litwini oraz reszta ekipy Ukraińskiej. Przyjechali również jednoosobowo zawodnicy
reprezentujący Francję i Turcję. Polskę reprezentowały kluby – Sokół Wrocław, Buler Śrem, KP
Jedlina, Broen Karo Dzierżoniów, Słowianka Gorzów Wlkp., UPKS Bula Łódź, Ciechan
Ciechanów, Chojnickie Towarzystwo Polsko-Francuskie, Ule-Boules z Warszawy, Carbon
Katowice oraz SP DMSEK Katowice. Nie zabrakło również miejscowych ekip, które brały udział
w  turnieju. Dwie drużyny wystawiła Kłodawa, a dokładnie pracownicy Kopalni Soli „KŁODAWA”
S.A. Również dwie drużyny przyjechały z Koła. Należy wierzyć że w tych ośrodkach niebawem
wraz z wiosną pojawią się pasjonaci gry w petanque. Kule do gry już posiadają.

  

  

Przetransportowanie blisko 80 osób na poziom -600 metrów pod ziemię oraz dotarcie do
miejsca rozgrywania zawodów zajmuje kilkadziesiąt minut, jednak obsługa górników oraz
przewodników pozwoliła przeprowadzić zawody bardzo sprawnie.

  

Uczestników zawodów powitał Marek Skrzypczak Członek Zarządu Kopalni Soli „Kłodawa” S.A.
oraz Jerzy Cichocki Przewodniczący Rady Miejskiej. Nieobecnego Burmistrza Kłodawy Roberta
Olejniczaka reprezentował Dawid Pudło.

  

Po części oficjalne przystąpiono do turniejowej rywalizacji, drużyny już wcześniej zostały
podzielone na grupę A i B.

  

Rywalizacja w grupach obejmował 4 rundy, następnie w zależności od zajętych miejsc
rywalizowano w fazie play-off, która miał wyłonić zwycięzców turnieju.

  

W walce o zwycięstwo ekipa reprezentująca gorzowski klub pokonała śremian 9:3.

  

Mecz o III miejsce zakończył się wygraną gości ze Słowacji, która pokonała Chojniczan 8:4.
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Turniej zakończył się o godz. 19:40, wszyscy jego uczestnicy udali się w podróż powrotną na
„górę” do Domu Górnika, gdzie na wszystkich czekała uroczystość zakończenia zawodów wraz
z kolacją.

  

Podczas ceremonii zakończenia turnieju wręczono jego uczestnikom okolicznościowe
certyfikaty, dla najlepszych sześciu ekip przygotowano pamiątkowe dyplomy. Wyróżniono
również najmłodszą uczestniczkę turnieju Wiktorię Rutkowską.

  

Wręczonych zostało również kilka podziękowań za pomoc w organizacji turnieju.

  

Podziękowania trafiły do Marka Skrzypczaka oraz Burmistrza Kłodawy Roberta Olejniczaka za
pomoc w organizacji tego turnieju.

  

W imieniu organizatorów zawodów serdecznie dziękuję wszystkim tym, którzy wzięli udział w
tym projekcie i  jego wdrażaniu.

  

Relację przygotował Stefan Bartkowiak Serwis Informacyjny Petanque, Śrem – główny
organizator
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