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Warszawa, 6 maja 2014 roku

Turniej piłkarski dla kibiców z udziałem zawodników Lecha Poznań

W sobotę 21 czerwca, na boiskach Strefy Sportu INEA Stadionu rozegrane
zostaną dwa turnieje piłkarskie – STS Mundial oraz Puchar STS. W
rozgrywkach zmierzą się zespoły złożone z kibiców piłkarskich, a także
pierwsza drużyna Lecha Poznań. W zawodach może wziąć udział każdy właśnie rozpoczęły się zapisy drużyn. Na kibiców czeka wiele atrakcji, także
z udziałem piłkarzy Kolejorza.
Czerwiec dla kibiców piłkarskich na całym świecie będzie upływał pod znakiem
Mistrzostw Świata w Brazylii. Jednak STS, legalny polski bukmacher, wspólnie ze
Stowarzyszeniem Wiara Lecha, przeprowadzą prawdziwe zawody piłkarskie na
boiskach przy ul. Bułgarskiej. Podczas całego dnia rozgrywek kibice wezmą udział w
dwóch turniejach: STS Mundial oraz Puchar STS. Fani będą mogli także uczestniczyć
w dodatkowych atrakcjach razem z piłkarzami Lecha Poznań.
STS od lat angażuje się we wspieranie polskiego sportu. Zależy nam także na
kibicach, którzy tworzą świetną atmosferę podczas widowisk sportowych i są ich
częścią. STS wziął udział w ‘KolorujeMY’, a także prowadzi akcję ‘Gramy z
kibicami’ dla fanów piłkarskich z całej Polski. Nie zapominamy także o kibolach z
Wielkopolski, dlatego specjalnie dla nich organizujemy turniej, w którym udział
wezmą też zawodnicy Lecha Poznań – powiedział Mateusz Juroszek, prezes STS.
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STS Mundial
STS Mundial to otwarty turniej piłkarski dla każdego, bez względu na wiek oraz
płeć. 32 zgłoszonym drużynom, w wyniku losowania zostaną przydzielone nazwy
państw uczestniczących w tegorocznych Mistrzostwach Świata w Brazylii. Układ
meczów będzie rozpisany identycznie z grafikiem mundialu. Drużyny będą
rywalizowały w dwóch etapach, po rozgrywkach grupowych obowiązywać będzie
drabinka pucharowa. Na zwycięzców oraz najlepszych zawodników czekają, oprócz
pamiątkowych medali i pucharów, także atrakcyjne nagrody rzeczowe. Zawody
zostaną rozegrane w sobotę 21 czerwca od godziny 9:00 do 20:00 na boiskach
Strefy Sportu INEA Stadionu.
Cieszymy się, że sponsor klubu, firma STS, dostrzega także kibiców. Wspólnie
tworzymy niezapomniany turniej dla wszystkich sympatyków Kolejorza, a
jednocześnie poprzez nasze zaangażowane pokazujemy, jak ważne dla lokalnych
społeczności są takie inicjatywy – dodaje Paweł Piestrzyński, prezes Stowarzyszenia
Wiara Lecha.
Zgłoszenia do udziału w STS Mundial można przesyłać na adres liga@wiaralecha.pl,
a o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń. Każdy zespół może składać się
maksymalnie z 10 piłkarzy, z których na boisku jednocześnie przebywają bramkarz
oraz 5 graczy w polu. Warunkiem wzięcia udziału w turnieju jest rejestracja
zgłoszonych pełnoletnich zawodników na stronie www.sts.pl oraz uiszczenie
wpisowego - 150 złotych dla drużyn startujących w rozgrywkach Ligi Wiary Lecha i
250 złotych dla wszystkich pozostałych zespołów. Każdy zawodnik otrzyma zwrot
pieniędzy na swoje konto na www.sts.pl. Wszystkie szczegóły turnieju dostępne są
na stronie www.wl-liga.pl.
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Puchar STS z udziałem piłkarzy Lecha Poznań
W przerwie STS Mundial, w godzinach 13:45 – 14:45, 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.
Organizatorzy przygotowali także inne atrakcje z udziałem piłkarzy Kolejorza. Po
Pucharze STS, o godzinie 15:00, 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 z
zawodnikami 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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