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Zwycięzcy HALPN wreszcie otrzymali puchary i nagrody
22.05.2020.

W związku z wprowadzeniem stanu epidemii w Polsce oraz zamknięciem obiektów MCSiR do odwołania w
dniu 25 marca organizatorzy rozgrywek podjęli decyzję o odwołaniu ostatniej kolejki HALPN, a co za tym
idzie zakończyć całe rozgrywki Halowej Amatorskiej Ligi Piłki Nożnej sezon 2019/20. Od poniedziałku 18
maja, hale sportowe zostały otwarte, w związku z czym można było zorganizować oficjalne zakończenie
ligi.

Zakończenie sezonu halowego w piłce nożnej nie wyglądało tak jak do tej pory, organizatorzy zaprosili
tylko przedstawicieli zwycięskich drużyn oraz zawodników, którzy zdobyli nagrody indywidualne. Przed
wejściem na halę każdy musiał zdezynfekować ręce oraz zastosować się do obowiązku zakrycia ust i
nosa. Nie było tradycyjnego uścisku ręki w ramach gratulacji.

Puchary i nagrody zwycięskim drużynom wręczył Janusz Sztompke, dyrektor Miejskiego Centrum Sportu i
Rekreacji, który podziękował za udział w rozgrywkach oraz życzył wszystkim, żeby kolejna edycja
rozgrywek przebiegła bez zakłóceń.

Ostatnia 13 kolejkę spotkań w I i II lidze oraz 14 kolejka spotkań w lidze Oldboyów została potraktowana
jako ostateczna. Tabele po ostatniej kolejce uznano za końcowe.

W związku z tym w pierwszej lidze tytuł mistrzowski zdobywa drużyna Cezar. Tytuł wicemistrzowski trafił
do ekipy ZEORK, trzecie miejsce zajęła drużyna Dziki.

W drugiej lidze zwyciężyła drużyna Picars, która wygrała wszystkie mecze w lidze. Drugie miejsce dla
drużyny Decor INK. Obie drużyny uzyskały awans do I ligi. Na trzecim miejscu uplasowała się drużyna
debiutująca w rozgrywkach - Rubin.

Mistrzem ligi Oldboyów została drużyna Jastrzębie, wicemistrzem Flo Cars, trzecie miejsce zajęła ekipa
Better Half.
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Najskuteczniejszym strzelcem I ligi został Albert Bińkowski (ZEORK) &ndash; 24 bramki. Najlepszym
bramkarzem został wybrany Hubert Sochacki (Cezar).

W drugiej lidze królem strzelców został Artur Jastrząb z drużyny Picars &ndash; 22 bramki. Najlepszym
bramkarzem został wybrany Bartosz Dróżdż (Picars).

W lidze Oldboyów najwięcej bramek strzelił Maciej Kwaśniewski (Better Half) &ndash; 30 bramek.
Najlepszy bramkarz Sławomir Dąbrowski (Jastrzębie).

Zwycięskim drużynom gratulujemy sukcesu, najlepszym strzelcom i bramkarzom życzymy powtórzenia
sukcasu w nastepnym sezonie. Dziękujemy wszystkim drużynom za udział w rozgrywkach. Podziękowania
również dla sędziów i koorydntorów ligi. Mamy nadzieję, że sezon 2020/21 odbędzie się bez żadnych
przeszkód. Już dziś zapraszamy do udziału.
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