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kim jestesmy?

Piłkarskimi pasjonatami, którzy kochają swoją pracę i wszystko co 

związane z piłką nożną. Doświadczenie związane z prowadzeniem 

jednych z największych w Polsce amatorskich rozgrywek piłki nożnej 

– Futbolowej Ligi Szóstek pozwoliło nam wypracować odpowiedni 

model organizacji turniejów piłkarskich – mistrzowskich dla amato-

rów, firm, grup znajomych, studentów jak również najmłodszych.

Poprzez niespotykaną w amatorskich turniejach otoczkę zmagań 

piłkarskich, dostarczamy uczestnikom wiele pozytywnych emocji 

związanych z rywalizacją sportową w duchu fair-play, a także pozwa-

lamy na dodatkową integrację. Wierzymy, że udział w VIII Mistrzo-

stwach Polski dostarczy Państwu wielu pozytywnych wrażeń będąc 

jednocześnie znakomitym sposobem na spędzenie wolnego czasu. 

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą oraz do wzięcia udziału 

w VIII Mistrzostwach Polski w futbolu sześcioosobowym.



o mistrzostwach

Początki Mistrzostw Polski w futbolu sześcioosobowym miały miej-

sce w 2012 roku, kiedy to powstała inicjatywa współpracy największych 

amatorskich lig piłkarskich w Polsce, a celem przedsięwzięcia była wy-

miana doświadczeń oraz coroczna organizacja Turnieju Mistrzowskiego. 

Efektem były I Mistrzostwa Polski, które odbyły się 4 listopada 2012 roku 

we Wrocławiu. W Mistrzostwach uczestniczyły 4 drużyny: TEB Eduka-

cja (Kraków), Polska Żegluga Morska (Szczecin), Alpine Stars (Wrocław) 

oraz Euro-Sport Działdowo (Gdańsk), a mecze rozgrywane były syste-

mem „każdy z każdym”. Zwycięzcą został zespół gospodarzy Alpine 

Stars i tym samym został I Mistrzem Polski w futbolu sześcioosobowym.

W kolejnych Mistrzostwach triumfowali (w nawiasie Miasto zwycięzcy):

2013 - E-Megasport (Szczecin)

2014 – TEB Edukacja (Kraków)

2015 - E-Megasport (Szczecin)

2016 - TEB Edukacja (Kraków) 

2017 - Final Cup Team Gdynia (Gdynia)

2018 - GEO-ZENIT (Kraków)

2020 - ?



VIII Mistrzostwa Polski w futbolu sześcioosobowym odbędą się na                    

obiekcie Centrum Sportu Parkowa – dawny stadion Korony Kraków przy                                

ul. Parkowej 12a. Do dyspozycji mamy:

2 boiska 
z nawierzchnią sztuczną o wymiarach 50x30m

1 boisko 
z nawierzchnią sztuczną o wymiarach 19x26m

1 boisko 
z nawierzchnią naturalną o wymiarach 104x63m

3 klatki do gry w piłkę nożną 1x1

2 stoły do teqball

Dodatkowo nasz obiekt dysponuje zapleczem szatniowo-sanitar-
nym, punktem gastronomicznym oraz wewnętrznym  parkingiem na 
około 100 samochodów.

gdzie gramy?



W ramach VIII Mistrzostw Polski w futbolu sześcioosobowym zapewniamy:

Wpisowe 700,00 pln

sportową rywalizacje 
w turnieju MISTRZOWSKIM 

video ze wszystkich 
spotkań

nagrody indywidualne nagrody drużynowe

profesjonalną 
obsługę wydarzenia

puchary
 i medale

fotorelację
z turnieju

STATUETKI DLA 
NAJLEPSZYCH ZAWODNIKÓW

interesujące
wywiady

catering w formie 
grilla oraz napoje

materiał video 
podsumowujący 

mistrzostwa

piłkarska strefy fun
klatki do gry 1x1, stoły do teqbal,

nasza oferta



Zgloszenia do turnieju 
przyjmujemy do 30.04.2020 roku. 

Aby zgłosić zespół wystarczy wypełnić 

formularz rejestracyjny dostępny na stronie: 

http://bit.ly/Zgloszenie-do-FLS

Dane kontaktowe: 

Piotr Klimczak
piotr.klimczak@liga-fls.pl

+48 885 414 987

kontakt

zapisz się

http://bit.ly/Zgloszenie-do-FLS


nasi partnerzy
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