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Katowice, 6 marca 2014 r.

Rusza druga edycja „Gramy z kibicami”
6 marca rozpoczęła się kolejna zabawy „Gramy z kibicami” organizowanej przez
Ogólnopolski Związek Stowarzyszeń Kibiców. Fani 26 drużyn Ekstraklasy oraz I Ligi
mają możliwość wspierania swoich stowarzyszeń kibiców i zdobycia dla nich środków
finansowych na realizację celów związanych z kibicowaniem. Pula nagród w tej edycji
to aż 44 000 złotych. Sponsorem akcji oraz kolejnych zaplanowanych jej odsłon jest
legalny polski bukmacher, firma STS.
Firma Star-Typ Sport od lat angażuje się we wspieranie polskiego sportu. Zależy nam
także na kibicach, którzy tworzą świetną atmosferę podczas widowisk sportowych i są ich
częścią. Doceniamy zaangażowanie polskich fanów, którzy pod względem organizacji,
dopingu i przygotowywanych opraw meczowych należą do najlepszych na świecie. Akcją
„Gramy z kibicami” symbolicznie wspieramy ich trud i jednocześnie doceniamy efekty
ciężkiej pracy – mówi Mateusz Juroszek, prezes Star-Typ Sport.
Zasady gry
Nowością tej edycji oprócz zwiększenia puli nagród jest wprowadzenie zmiany w zasadach
gry. W drugiej odsłonie „Gramy z kibicami” kluby piłkarskie, podzielone na dwie klasy
rozgrywkowe, rywalizują między sobą w systemie „każdy z każdym”, do wyboru jest 16
klubów z Ekstraklasy i 10 z I ligi. Dzięki takiemu rozwiązaniu każdy zespół Ekstraklasy
weźmie udział w piętnastu pojedynkach, a I ligi w jedenastu – i tak już w pierwszej kolejce
Legia Warszawa spotka się z Lechem Poznań, GKS Katowice z Ruchem Chorzów, a Górnik
Zabrze z Widzewem Łódź. Harmonogram z wynikami jest dostępny na www.sts.pl.
Pojedynki trwają od poniedziałku godz. 00:01 do niedzieli godz. 23:59. W czasie ich
rozgrywania kibice, którzy zadeklarowali sympatyzowanie wybranym drużynom zbierają dla
nich wirtualne punkty w zależności od tego, jak trafnie obstawiają wyniki prawdziwych
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wydarzeń sportowych w STS. Wirtualne punkty zdobyte przez najlepszych jedenastu graczy
z każdej drużyny są sumowane a następnie porównywane do najlepszej „jedenastki”
rywala. Zespół, który ma ich więcej wygrywa spotkanie, a tym samym 200 złotych dla
kibiców z Ekstraklasy i 100 złotych dla tych z I ligi. Po każdym tygodniu tabela jest
automatycznie aktualizowana a wyniki zerowane. Dzięki temu przez cały okres trwania
zabawy wszyscy typujący będą mieli jednakowe szanse na zwycięstwo, a konkurs
pozostanie emocjonujący aż do samego końca.
Awanse i spadki
Kluby w „Gramy z kibicami” nie są na stałe przypisane do dwóch klas rozgrywkowych. Dwie
drużyny z I Ligi, których najlepiej typująca „jedenastka” zgromadzi najwięcej punktów w
kolejnej edycji zastąpi dwa najsłabsze zespoły z Ekstraklasy. Wzorem prawdziwych
rozgrywek piłkarskich w „Gramy z kibicami” zaplanowane są też baraże. W dwóch
pojedynkach w ostatnim tygodniu czerwca rozegranych na analogicznych zasadach jak
poprzednie mecze, zmierzą się trzynasty i czternasty zespół Ekstraklasy odpowiednio z
trzecim i czwartym zespołem z I Ligi. Zwycięzcy rywalizacji uzupełnią skład najwyższej
klasy rozgrywkowej w kolejnej edycji zabawy.
Wysokie wygrane
W „Gramy z kibicami” przyznane zostaną także nagrody główne. Trzy stowarzyszenia
kibiców, których najlepszych 11 typujących wydarzenia w STS zgromadzi w sumie
najwięcej wirtualnych punktów dostanie odpowiednio 5000 złotych, 3500 złotych oraz 2000
złotych. Przewidziana jest również nagroda dla trzech stowarzyszeń kibiców, które w
trakcie trwania zabawy zarejestrują najwięcej nowych graczy na sts.pl. Otrzymają one
odpowiednio 1600 złotych, 800 złotych oraz 500 złotych. W ten sposób fani jednego klubu
mogą zdobyć do 9600 złotych na cele związane z kibicowaniem: 3600 złotych za wygranie
wszystkich z 15 pojedynków w Ekstraklasie, 5000 złotych za wygranie rozgrywek i 1600
złotych za najwięcej nowych rejestracji.
Pierwsza odsłona konkursu cieszyła się dużym zainteresowaniem piłkarskich fanów, wzięło
w niej udział 26 665 osób. Dlatego postanowiliśmy zwiększyć wartość nagród. Zależy nam
na tym, aby zwycięskie stowarzyszenia kibiców zyskały dodatkowe środki, które pozwolą
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im na realizację celów, takich jak np. dofinansowanie efektownych opraw meczowych czy
wyjazdów – dodaje Mateusz Juroszek.
Każdy kibic może się przyłączyć
Podobnie jak w ubiegłym roku, każdy kibic piłkarski może wziąć udział w zabawie
całkowicie bezpłatnie. Aby to zrobić wystarczy jedynie wskazać, którą drużynę piłkarską
się wspiera, grając w zakładach bukmacherskich STS. Posiadacze Kart Klubu STS mogą to
zrobić w jednym z blisko 400 naziemnych punktów przyjmowania zakładów STS. Pozostali
typujący wskazują swój ulubiony zespół na stronie internetowej www.gramyzkibicami.pl,
skąd po akceptacji formularza zabawy nastąpi przekierowanie na stronę www.sts.pl.
W pierwszej edycji „Gramy z kibicami” zakończonej 24 grudnia 2013 roku, największymi
zwycięzcami okazali się sympatycy Legii Warszawa, którzy wygrali łącznie 6000 złotych na
cele związane z kibicowaniem. Zdobyli nie tylko najwięcej punktów, ale także najwięcej
ich fanów zadeklarowało wspieranie swojego klubu. Na kolejnych miejscach znaleźli się
kibole Lecha Poznań oraz Widzewa Łódź.
Druga odsłona „Gramy z kibicami” trwa od 6 marca do 29 czerwca 2014 roku. Szczegóły
znajdują się na stronie www.gramyzkibicami.pl. Kolejna edycja zaplanowana jest na jesień
2014 roku.
EKSTRAKLASA, lista zespołów: GKS Katowice, Ruch Chorzów, Korona Kielce, Cracovia,
Zawisza Bydgoszcz, Lechia Gdańsk, Górnik Łęczna, Piast Gliwice, Śląsk Wrocław, Pogoń
Szczecin, Jagiellonia Białystok, Wisła Kraków, Górnik Zabrze, Widzew Łódź, Legia
Warszawa, Lech Poznań
1. kolejka, 24 – 30 marca:
GKS Katowice - Ruch Chorzów
Korona - Cracovia
Zawisza - Lechia
Łęczna - Piast
Śląsk - Pogoń
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Jagiellonia - Wisła
Górnik - Widzew
Legia - Lech

I LIGA, lista zespołów: Arka Gdynia, Wisła Płock, GKS Tychy, ROW Rybnik, Miedź Legnica,
GKS Bełchatów, Zagłębie Lubin, Sandecja Nowy Sącz, Stomil Olsztyn, Olimpia Grudziądz
1. Kolejka, 24 – 30 marca:
Arka - Wisła Płock
GKS Tychy - ROW Rybnik
Miedź Legnica - GKS Bełchatów
Zagłębie Lubin - Sandecja Nowy Sącz
Stomil Olsztyn - Olimpia Grudziądz
Więcej informacji:
Paweł Rabantek
Specjalista ds. komunikacji Star-Typ Sport
(+48) 603 870 044
pawel.rabantek@sts.pl
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