
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2019 

 

W 2019 roku działania stowarzyszenia JKS Jarota Jarocin polegały głównie na planowaniu  

i organizacji życia sportowego dzieci i młodzieży oraz zespołu seniorów występującego w III lidze gr. 

drugiej na czwartym poziomie rozgrywkowym w naszym kraju. We wszystkich grupach całorocznie 

odbywały się regularne zajęcia treningowe, a drużyny rywalizowały w rozgrywkach ligowych 

prowadzonych przez Kaliski Okręgowy Związek Piłki Nożnej i Wielkopolski Związek Piłki Nożnej.  

 

WYNIKI SPORTOWE – SEZON 2018/19: 

W sezonie 2018/19 pierwszy zespół zakończył rywalizację w 3 lidze na 14. miejscu w tabeli.  

Jeśli chodzi o rozgrywki młodzieżowe, to nasz klub na szczeblu województwa reprezentowały trzy 

drużyny. Rozgrywki podzielone były na dwie części. Wyniki z rundy jesiennej nie były brane pod 

uwagę na wiosnę. Juniorzy młodsi B2 (rocznik 2003) zakończyli sezon na szóstym miejscu.  

Piąte miejsce przypadło trampkarzom starszym (rocznik 2004). Nieco gorzej w drugiej części sezonu 

poradzili sobie trampkarze młodsi (rocznik 2005), którzy w silnej grupie sklasyfikowani zostali  

na ósmej pozycji. 

Awans do Ligi Wojewódzkiej C2 Trampkarz uzyskali za to młodzicy starsi. Nasi zwodnicy najpierw 

zajęli drugie miejsce w I Lidze Okręgowej, a następnie pokonali w barażu Ostrovię Ostrów 

Wielkopolski. Tym samym zespół trenera Sławomira Udzika w kolejnym sezonie grał już  

z najlepszymi drużynami w województwie. W rozgrywkach prowadzonych przez Kaliski OZPN 

uczestniczyli również młodzicy młodsi – rocznik 2007 (siódme miejsce), orlicy młodsi – 2009  

(szóste miejsce) i żacy 2010 i młodsi (drugie miejsce). 

 

WYNIKI SPORTOWE – SEZON 2019/20: 

Jeśli chodzi o sezon 2019/20, to w rozgrywkach ligowych gra siedem zespołów młodzieżowych. 

Jesienią najlepszymi wynikami mogli pochwalić się trampkarze starsi i druga drużyna trampkarzy 

młodszych. Dwie nasze drużyny zakończyły rundę na podium. Podopieczni trenera Krzysztofa 

Matuszaka nie mieli sobie równych w I Lidze Okręgowej C1 Trampkarz (rocznik 2005).  

Wygrali oni wszystkie swoje spotkania o stawkę i są już bardzo blisko powrotu do Ligi Wojewódzkiej. 

Nieźle na szczeblu okręgowym spisali się także zawodnicy prowadzeni przez Mirosława Czajkę, 

którzy rywalizację zakończyli na drugiej pozycji w tabeli, ustępując tylko drużynie z Kamienia. 

Klub z Jarocina w Ligach Wojewódzkich miał trzech reprezentantów. Najlepiej spisali się juniorzy 

młodsi B1. Nasz najstarszy zespół (rocznik 2003) zajął piąte miejsce. Tuż za podium sklasyfikowani 

zostali o rok ich młodsi koledzy, a siódme miejsce przypadło trampkarzom młodszym – rocznik 2006. 

Z lokalnymi rywalami rywalizowali jeszcze orlicy starsi (11 miejsce) oraz orlicy młodsi (6 miejsce).  



Warto również wspomnieć, że pierwszy zespół po rundzie jesiennej sezonu 2019/20 znajdował  

się na pozycji dającej utrzymanie, a w trakcie całej rundy ani razu nie znalazł się w strefie spadkowej 

w rozgrywkach trzeciej ligi gr. drugiej.  

 

WAŻNE WYADRZENIA Z ŻYCIA KLUBU: 

1. Z ważnych wydarzeń klubowych w 2019 roku warto wspomnieć o wysokim miejscu  

w programie PRO JUNIOR SYSTEM. W ogólnopolskiej rywalizacji w III lidze okazaliśmy się 

najlepszym zespołem w całym kraju. Więcej punktów zdobyły tylko rezerwy klubów 

występujących na co dzień w Ekstraklasie. Dla Jaroty w trakcie całego sezonu 2018/19 

punktowali m.in. Mateusz Dunaj, Szymon Komendziński, Dawid Idzikowski oraz Miłosz 

Kowalski. 

 

2. Trzy drużyny młodzieżowe wyjechały na obóz sportowy do Słubic (2003-2005).  

 

3. Kolejnym ważnym wydarzeniem był rekord frekwencji na jarocińskim stadionie podczas 

meczu derbowego z KKS-em Kalisz. Blisko 600 kibiców oglądało derby regionu. Mecz odbył 

się w sierpniu. W tym spotkaniu było wszystko – gole, emocje i dramaturgia do ostatniej 

minuty. Jarota Jarocin zremisowała z obecnym liderem rozgrywek - KKS-em Kalisz 3:3.  

 

4. Pod koniec sierpnia 2019 roku klub przy współpracy z Fundacją Animacji Społeczno-

Ekonomicznych w Jarocinie wspólnie ze stowarzyszeniem Amazonki zorganizował mini 

turniej piłkarski, w którym wzięli udział rodzice naszych zawodników z Akademii  

oraz przedstawiciele stowarzyszenia – Biegacze Jarocin.  Oprócz tego przy okazji meczu 

ligowego z Gwardią Koszalin nasi kibice mogli dowiedzieć się o tym jak ważna jest 

profilaktyka w wykrywaniu i leczeniu raka piersi. 

 

5. Nasz klub został również doceniony przez Polski Związek Piłki Nożnej. Mowa tutaj o Złotym 

Certyfikacie Szkolenia PZPN. Najwyższe odznaczenie otrzymało zaledwie szesnaście klubów 

w naszym województwie! Dzięki temu Programowi rodzice i dzieci grające w piłkę nożną 

mają pewność, że szkółka piłkarska JKS Jarota spełnia standardy szkoleniowe, a jej kadra ma 

kwalifikacje niezbędne do szkolenia młodych piłkarzy. 

 

6. Pod koniec 2019 roku odbyły się też trzy turnieje piłkarskie pod nazwą PIŁKARSKI JAROCIN 

2019 dla roczników 2005, 2009 i 2013. Każdy z nich cieszył się ogromnym zainteresowaniem, 

a organizatorzy byli chwaleni przez samych uczestników m.in. w mediach 

społecznościowych. Zmagania odbyły się z udziałem Kotwicy Kołobrzeg, KKS-u Kalisz  

czy Polonii Środa Wielkopolska.   

7. W grudniu odbyło się tradycyjne podsumowanie roku kalendarzowego z udziałem całej 

Akademii „Jarota”. Spotkanie poprowadził Maciej Dolata. W trakcie uroczystej gali  

nie zabrakło szczegółowego podsumowania osiągnięć Akademii, która przez ostatnie 



dwanaście miesięcy miała kilka znaczących sukcesów. Mowa tutaj o złotej gwiazdce  

w certyfikacji PZPN-u, powiększeniu liczby drużyn czy realizowaniu programu 

profilaktycznego wśród najstarszych zawodników. Z uwagi na wyjątkowy czas zaproszeni 

goście i uczestnicy mogli wysłuchać polskich kolęd. Na scenie Jarocińskiego Ośrodka Kultury 

pojawiły się też dwie osoby z grupy Freestyle Football z Żerkowa. Swoją obecnością zaszczycił 

nas Wiceburmistrz Jarocina – Pan Robert Kaźmierczak oraz Radny Rady Miejskiej – Pan 

Ireneusz Lamprecht. Na zakończenie każdy z piłkarzy JKS-u otrzymał świąteczny upominek. 

 

8. 12 grudnia odbyła się klubowa wigilia. Do kolacji zasiedli między innymi przedstawiciele 

zarządu na czele z prezesem Krzysztofem Matuszakiem. Nie zabrakło również pracowników 

Jaroty Jarocin, kadry pierwszej drużyny i sztabu szkoleniowego oraz Sponsorów i przyjaciół 

klubu, którzy od lat wspierają nas we wszystkich prowadzonych przedsięwzięciach. Gminę 

Jarocin reprezentowała dwójka Radnych Rady Miejskiej – Ireneusz Lamprecht i Marek 

Tobolski. Na samym początku spotkania Prezes krótko podsumował 2019 rok i złożył 

zgromadzonym życzenia świąteczne. Następnie zaproszeni goście otrzymali pamiątkowe 

oprawione w antyramie okolicznościowe koszulki. 


