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Warszawa, 17 czerwca 2014 roku

Brazylia, Hiszpania oraz Niemcy na turnieju STS Mundial w
najbliższą sobotę w Poznaniu.
Już w najbliższą sobotę, 21 czerwca, na kibiców piłkarskich czekają prawdziwe
emocje sportowe na żywo. Przed wieczornymi meczami piłkarskich mistrzostw
STS wspólnie z kibicami w Poznaniu zorganizuje STS Mundial. Zmierzą się tam
32 zespoły złożone z kibiców piłkarskich, którym zostały przydzielone nazwy
państw uczestniczących w Mistrzostwach Świata w Brazylii. Układ meczów
będzie rozpisany identycznie z grafikiem mundialu. Całodniowy turniej
odbędzie się na boiskach Strefy Sportu INEA Stadionu, a w części rozgrywek
udział wezmą zawodnicy pierwszej drużyny Lecha Poznań, m.in. Hubert
Wołąkiewicz, D. Kownacki, Ł. Trałka.
Pomimo, że po raz kolejny na mundialu zabrakło polskiej reprezentacji, to i tak
wszyscy kibice piłkarscy z emocjami obserwują zmagania piłkarzy na brazylijskich
stadionach. W najbliższą sobotę, w oczekiwaniu na transmisje sportowe z
mistrzostw, kibice będą mieli okazje dać się ponieść piłkarskim emocjom przy
stadionie Lecha Poznań. STS, legalny polski bukmacher, wraz ze Stowarzyszeniem
Wiara Lecha wspólnie przeprowadzi prawdziwe zawody piłkarskie na boiskach przy
ul. Bułgarskiej.
STS Mundial to świetna okazja żeby porozmawiać z piłkarzami, pograć w piłkę lub
spędzić czas w strefie STS, gdzie na kibiców czeka wiele atrakcji – powiedział
Mateusz Juroszek, prezes STS. - To kolejna aktywacja, w której współdziałamy ze
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środowiskiem kibiców i która jest częścią strategii wspierania polskiego sportu
przez STS na wielu płaszczyznach – dodał Mateusz Juroszek.
W turnieju zagrają 32 drużyny, które w wyniku losowania przyjęły nazwy krajów
uczestniczących w tegorocznych Mistrzostwach Świata w Brazylii. Zmierzą się one
według oficjalnie obowiązującego układu drużyn w grupach, a następnie przystąpią
do drabinki pucharowej. Do wygrania są nagrody rzeczowe w postaci sprzętu
sportowego, a także pamiątkowe medale oraz puchary. Nagrodą dla najlepszego
zawodnika turnieju będzie występ w zbliżającym się benefisie Piotra Reissa w
meczu Przyjaciele Piotra Reissa – Drużyna Artystów.
W przerwie STS Mundial, w godzinach 13:45 – 14:30, odbędzie się drugi turniej tego
dnia - Puchar STS. Będą to zawody, w których zmierzą się piłkarze pierwszej
drużyny Lecha Poznań z dwoma zespołami złożonymi z kibiców. Naprzeciw
profesjonalnych piłkarzy staną KKS Wiara Lecha oraz Format, które w sezonie
2013/14 zostały zwycięzcami Superpucharu Ligi Wiary Lecha. W drużynie Kolejorza
zagrają m.in. H. Wołąkiewicz, D. Kownacki, Ł. Trałka.
Organizatorzy przygotowali także inne atrakcje z udziałem piłkarzy Lecha Poznań.
Po Pucharze STS, od godziny 14:30, zawodnicy wezmą udział w konkursie rzutów
karnych z udziałem bramkarzy biorących udział w STS Mundial. Natomiast
bramkarze Lecha Poznań staną oko w oko najlepszymi zawodnikami drużyn
biorących udział w turnieju, aby sprawdzić

ich umiejętności strzeleckie z 11

metrów. Organizatorzy przewidzieli również czas na spotkania kibiców ze
wszystkimi zawodnikami pierwszej drużyny Lecha Poznań. W ich trakcie będzie
można porozmawiać z piłkarzami, zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie i wziąć
autograf. Zawodnicy pojawią się również na gali rozdania nagród po zakończeniu
turnieju w 12 Sports Bar & Restaurant przy ul. Bułgarskiej 17.
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W trakcie zawodów funkcjonować będzie strefa STS z konsolami do gry,
piłkarzykami oraz siłomierzem-kopaczem. Dla tych, którzy zdecydują się na
otwarcie konta na sts.pl sponsor przygotował bonus w postaci 20 złotych, który
można otrzymać rejestrując się u hostess. Dla obecnych użytkowników sts.pl
hostessy będą miały specjalne vouchery doładowujące konta.
STS Mundial i Puchar STS zostaną rozegrane w sobotę 21 czerwca od godziny 9:00
do 20:00 na boiskach Strefy Sportu INEA Stadionu. Wszystkie informacje o turnieju
oraz szczegółowy grafik dnia dostępne są na stronie www.wl-liga.pl.
Więcej informacji:
Jakub Kuźmicki
Konsultant ds. PR
(+48) 609 317 108
jakub.kuzmicki@dk-pr.pl

Paweł Rabantek
Specjalista ds. komunikacji Star-Typ Sport
(+48) 603 870 044
pawel.rabantek@sts.pl
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