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kim jesteśmy?

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 noż-

nej – Futbolowej Ligi Szóstek pozwoliło nam wypracować odpo-

wiedni model organizacji tego typu zmagań, jak również innych 

turniejów piłkarskich dla firm, grup znajomych, studentów jak 

również najmłodszych. 

Przygotowania do uruchomienia Futbolowej 

Ligi Szóstek rozpoczęliśmy pod koniec 2010 

roku, a inauguracja pierwszego sezonu miała 

miejsce 13 marca 2011 roku. Wzięło w nim udział 14 dru-

żyn, spośród których część miała już doświadczenie 

wyniesione z innych rozgrywek, a dla pozostałych 

zespołów był to pierwszy kontakt z ligową rywaliza-

cją. Pierwszym historycznym Mistrzem FLS zosta-

ła drużyna Klepy Team. Obecnie Futbolowa Liga 

Szóstek to ponad 130 drużyn grających na pię-

ciu szczeblach rozgrywkowych.



II FLS RETRO CUP 

Część sportowa przeznaczona będzie dla drużyn uczestniczących             

w pierwszych czterech latach funkcjonowania Futbolowej Ligi Szó-

stek. Do wzięcia udziału w turnieju uprawnione są zespoły, które 

występowały w rozgrywkach FLS w sezonach:

Wiosna 2011

Jesień 2011

Wiosna 2012

Jesień 2012

Wiosna 2013

Jesień 2013

Wiosna 2014

Jesień 2014

W 2019 roku triumfatorami I edycji FLS Retro Cup zostali: Nafta Kraków (turniej pierwszoroczniaków) 

oraz Feraina (turniej drugoroczniaków).



II FLS Retro Cup zostanie rozegrany na naszym obiekcie - Centrum 

Sportu Parkowa przy ul. Parkowej 12a, gdzie 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-sanitarnym, punktem
gastronomicznym oraz wewnętrznym 
parkingiem na około 100 samochodów.

Gdzie gramy?



W ramach udziału w II FLS Retro Cup zapewniamy: 

Wpisowe: 350,00 zł.

Nasza oferta

sportową rywalizacje 
w turnieju piłkarskim

video ze wszystkich 
spotkań

profesjonalną 
obsługę wydarzenia

puchary
 i medale

fotorelację
z turnieju

STATUETKI DLA 
NAJLEPSZYCH ZAWODNIKÓW

interesujące
wywiady

catering w formie 
grilla oraz napoje

materiał video 
podsumowujący turniej

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



ZGŁOSZENIA 
DO TURNIEJU PRZYJMUJEMY 
DO 30.08.2020 ROKU

Dane kontaktowe: 
Piotr Klimczak
piotr.klimczak@liga-fls.pl

+48 885 414 987

kontakt

Aby zgłosić zespół wystarczy wypełnić formularz

rejestracyjny dostępny na stronie:

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

zapisz się

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


 fb/FutbolowaLigaSzostek

www.liga-fls.pl

https://www.facebook.com/FootballFestivalCom/
http://www.football-festival.com

