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Znamy zwycięzcę kolejnej edycji „Gramy z Kibicami”

„Gramy z kibicami” to zabawa, w której kibice polskich klubów piłkarskich
rywalizują między sobą o wsparcie finansowe na cele związane z kibicowaniem,
takie jak na przykład dofinansowanie opraw meczowych lub wyjazdów. W tej
edycji w puli nagród do zgarnięcia było 44 000 złotych. Największą część
dostaną kibice warszawskiej Legii, którzy po raz drugi z rzędu zdobyli pierwsze
miejsce. Na podium znaleźli się także kibice Lecha Poznań oraz Górnika Zabrze.
Poznaliśmy też spadkowiczów oraz nowe drużyny ekstraklasy.
Znamy już ostateczne rozstrzygnięcia na szczycie tabeli ekstraklasy. Drugi raz z
rzędu mistrzostwo wędruje do Warszawy, dla której kibice Legii zdobyli wszystkie z
możliwych 45 punktów. Przez 15 tygodni zmagań legijni fani wygrali wszystkie
mecze i zdobyli główną nagrodę. Drugie miejsce, tak jak przed rokiem, wywalczył
Lech Poznań. W minionych rozgrywkach uległ on jedynie w pierwszej kolejce Legii
Warszawa, która nie oddała już prowadzenia aż do końca sezonu. Na podium
zameldowali się również kibice Górnika Zabrze.
Rozgrywki zakończyły się 6 lipca. W ostatnim tygodniu, o byt w najwyższej klasie
rozgrywkowej walczyły dwie drużyny, które zajęły w ekstraklasie miejsce
czternaste i trzynaste, z trzecią i czwartą drużyną I ligi. Naprzeciw siebie stanęły
Zawisza Bydgoszcz, która zmierzyła się z Zagłębiem Lubin oraz GKS Katowice, które
rywalizowało z Sandecją Nowy Sącz. Zwycięsko z tej rywalizacji wyszły drużyny z
ekstraklasy i tym samym obroniły swój ligowy byt. Do ekstraklasy awansowała
bezpośrednio Arka Gdynia, która zdobyła mistrzostwo I ligi oraz wicemistrz - GKS
Bełchatów. W przyszłym roku kibice tych drużyn powalczą o większe stawki w
najwyższej klasie rozgrywkowej.
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W zabawie wzięło udział ponad 30 000 użytkowników STS, którzy zadeklarowali
kibicowanie danej drużynie. 26 zespołów zostało podzielonych na dwie klasy
rozgrywkowe. Sympatycy wybranych klubów zbierali wirtualne punkty w zależności
od tego, jak trafnie udało się im obstawić rezultaty prawdziwych wydarzeń
sportowych w STS. W zależności od miejsca w tabeli, stowarzyszenia kibiców
otrzymują pod koniec sezonu pieniądze na cele związane z kibicowaniem. W
zabawie może wziąć udział i wesprzeć swój ulubiony klub każda pełnoletnia osoba,
która założy konto na www.sts.pl.
Końcowa tabela ekstraklasy oraz I ligi oraz szczegóły zakończonego właśnie sezonu
znajdują się na www.gramyzkibicami.pl oraz na www.sts.pl.
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