
W hali sportowej w Świniarsku odbyły się Mistrzostwa Gminy Chełmiec w halowej piłce
nożnej Szkół Podstawowych oraz Gimnazjów.
Pierwsi do rywalizacji przystąpili gimnazjaliści.
W turnieju wystartowało 8 zespołów z terenu gminy Chełmiec – Trzetrzewina, Chomranice,
Marcinkowice, Chełmiec, Świniarsko, Paszyn, Wielogłowy, Librantowa.
Rywalizowano w 2 grupach po 4 zespoły.

W grupie I  najlepsi okazali się zawodnicy z Gimnazjum w Chełmcu przed Marcinkowicami.
W grupie II wygrali zawodnicy ze Świniarska przed Paszynem.

 Następnie zwycięzcy grup grali półfinały na krzyż.
Ich zwycięzcy finał  o I miejsce a przegrani  spotkanie o III miejsce.

W półfinałach Świniarsko w serii rzutów karnych okazało się lepsze od Marcinkowic,
w normalnym czasie gry i po dogrywce był remis 2 : 2.
Natomiast Chełmiec wygrał z Paszynem 1 :0.

W meczu o III miejsce Paszyn wygrał z Marcinkowicami 3:1
W finale Chełmiec  pokonał Świniarsko 2:0.

Najlepsze drużyny otrzymały puchary, a pozostałe pamiątkowe dyplomy.
Zawody sędziowali nauczyciele wychowania fizycznego z gminy Chełmiec.

Następnie odbył się turniej Szkół Podstawowych.

 Udział w turnieju wzięło 11 drużyn z terenu gminy.
Grano w trzech  grupach ( dwie cztero zespołowe oraz jedna trzy zespołowa) a następnie
zwycięzcy poszczególnych grup grali w finałach.
Rywalizacja była bardzo wyrównana.
W grupie I zwyciężyła Trzetrzewina  przed Januszową, Chełmcem i Klęczanami.
W grupie II – najlepszy okazał się Paszyn  przed Biczycami Dolnymi, Wielogłowami i
Chomranicami
W grupie III zwyciężyła drużyna ze Świniarska, przed Marcinkowicami i Piątkową.

Emocji nie zabrakło również w finale.
Najpierw Świniarsko pokonało Paszyn 2:0 następnie Trzetrzewina zwyciężyła Paszyn 2:1.
W ostatnim meczu Trzetrzewina pokonała Świniarsko 2:1 i to  ona została Mistrzem Gminy
Chełmiec w halowej piłce nożnej Szkół Podstawowych na 2011r.
Drużyna z Trzetrzewiny  będzie reprezentować Gminę Chełmiec na zawodach
międzygminnych, które odbędą się 24 października na hali  w Świniarsku, oraz w
Mistrzostwach Powiatu nowosądeckiego szkół wiejskich w Starym Sączu.

Odbył się także mecz dziewcząt w halową piłkę nożną. Wielogłowy pokonały Trzetrzewinę
2: 0 zdobywając Mistrzostwo Gminy Chełmiec. Także ta drużyna będzie reprezentować
gminę na Mistrzostwach Powiatu oraz zawodach międzygminnych.

Zawody sędziowali nauczyciele wychowania fizycznego z Gminy Chełmiec.
Trzy najlepsze drużyny otrzymały puchary, natomiast wszystkie pamiątkowe dyplomy


