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Liga Bemowska serdecznie zaprasza do udziału w nowej, 
jesiennej edycji rozgrywek!
Sezon Jesień 2022 rusza w weekend 17-18 września i potrwa do końca listopada. Do wyboru tradycyjnie 
mamy ligę szóstek i ligę siódemek, a w każdych rozgrywkach gwarantujemy najwyższy poziom organizacyjny 
i bardzo zróżnicowany poziom sportowy.

Jak zwykle przygotowaliśmy dla Was kolejne nowości i gwarantujemy dalszy rozwój rozgrywek! Co tydzień 
nagrywać będziemy praktycznie wszystkie spotkania, a fotorelacje będziecie mogli oglądać również z 
większości rozgrywanych w weekend spotkań. Nie wahajcie się i dołączcie do najlepszej i największej ligi w 
Warszawie!

LIGA SIÓDEMEK
MINIMUM 6 POZIOMÓW ROZGRYWEK

LIGA SZÓSTEK
M I N I M U M  6  P O Z I O M Ó W  R O Z G R Y W E K7 6

ZAGRAJ Z NAMI!
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Nasza Liga Siódemek to największe rozgrywki piłkarskie 
7x7 w Warszawie i okolicy.
To namiastka „dużego placu”, gdzie zrobisz przerzut na druga stronę boiska, czy wykonasz wślizg, który 
zakazany jest w innych rozgrywkach.

Rozgrywki odbywać się będą równocześnie na dwóch boiskach obok siebie przy ul. Obrońców Tobruku 11, 
a zespoły zostaną podzielone na cztery poziomy rozgrywkowe po 10 drużyn w każdym. Naszym atutem  
jest najlepsze w Warszawie, dopiero co wyremontowane i oddane do użytku boisko z doskonałej jakości 
sztuczną trawą. 

Dodatkowo możliwość oglądania zmagań kolegów i rywali z wysokości trybun pomaga tworzyć niepowtarzalny 
klimat rozgrywek

Mecze odbywać się będą w weekendy od rana do późnych godzin popołudniowych i systemie 2 x 25 minut.

LIGA SIÓDEMEK
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MIEJSCE
BEMOWSKI OŚRODEK PIŁKI NOŻNEJ
UL. OBROŃCÓW TOBRUKU 11

CENA
2199 ZŁ
*NETTO, DO CENY NALEŻY DOLICZYĆ PODATEK VAT

TERMINY
- SOBOTY W GODZ. 9:00 – 14:00
- NIEDZIELE W GODZ. 8:00 – 18:00

LIGA SIÓDEMEK
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Nasza Liga Szóstek to minimum 6 poziomów sportowych, 
2 obiekty z doskonałej jakości sztuczną trawą oraz stale 
rosnąca liczba drużyn!
Boisko Centrum Piłkarskie Bemowo przy ul. Irzykowskiego 1a to wyremontowana, doskonałej jakości, 
nawierzchnia syntetyczna. Boiska OSiR Bemowo na Ob. Tobruku 11 to doskonała jakość i nowość w naszej 
ofercie. Gwarantujemy zróżnicowany poziom sportowy z podziałem na minimum sześć lig. 

Mecze odbywać się będą wyłącznie w niedziele od rana do późnych godzin wieczornych i trwać będą 2 x 25 
minut.

LIGA SZÓSTEK
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MIEJSCE
UL. IRZYKOWSKIEGO 1A /
UL. OBROŃCÓW TOBRUKU 11

CENA
1899 ZŁ
*NETTO, DO CENY NALEŻY DOLICZYĆ PODATEK VAT

TERMINY
- IRZYKOWSKIEGO W GODZ. 9:00 – 17:00
- OB. TOBRUKU W GODZ. 17:00 – 21:00

LIGA SZÓSTEK
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• Grę na boiskach z doskonałej jakości sztuczną trawą

• Minimum 9-10 tygodni emocjonujących rozgrywek o zróżnicowanym poziomie

• Profesjonalną obsługę sędziowską i techniczną w trakcie spotkań

• Wodę dla uczestników

• Najlepszy na rynku, aktualizowany zaraz po każdym spotkaniu serwis internetowy 
z pełnymi statystykami i relacjami meczowymi

• Zapowiedzi i podsumowania każdej kolejki

• Aktywny fanpage na Facebooku z informacjami, konkursami i ciekawostkami z 
rozgrywek

• Fotorelacje i dynamiczne skróty wideo z każdej kolejki

• Atrakcyjne nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe puchary, statuetki i medale dla 
najlepszych drużyn i zwycięzców klasyfikacji indywidualnych

• Terminarz na całą rundę dostosowany w miarę możliwości do potrzeb drużyn

• Możliwość udziału w turniejach ogólnopolskich

• Uroczyste zakończenie sezonu w jednym z warszawskich lokali

• Rabaty na usługi i zakupy u partnerów Ligi Bemowskiej

• Możliwość bezpłatnej reklamy na naszej stronie

• Kontakt z organizatorem umożliwiający wymianę informacji

NAGRODA GŁÓWNA
WEJŚCIÓWKI NA MISTRZOSTWA POLSKI SUPERLIGA6 I WALKA O WYJAZD NA MIĘDZYNARODOWE TURNIEJE EMF CHAMPIONS LEAUGE I EMF EUROCUP!

GWARANTUJEMY
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NAGRODY GŁÓWNE 
wyjazdy mistrzów ligi na turnieje o 
puchar i mistrzowstwo SuperLiga6

INTUICYJNY SERWIS 
INTERNETOWY 

oraz nowoczesne grafiki

REPREZENTACJA LIGI 
możliwość sprawdzenia się i 

rywalizacji na arenie międzynarodowej

WYNIKI I STATYSTYKI 
ONLINE 

już do 20 min po zakończeniu 
spotkania

RELACJE WIDEO 
NAGRYWANE Z 3 KAMER 

oraz w systemie VEO

NAJLEPSZE NA RYNKU 
FOTORELACJE 

cenionego Pawła Maul Fotografia

LIGA BEMOWSKA to jedna z najstarszych i największych  
lig piłkarskich w Warszawie. 

Organizujemy rozgrywki całorocznie, a wyróżniają nas m.in.:

DLACZEGO MY?
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Zgłoszenia zawierające nazwę drużyny, imię, nazwisko, adres mailowy i telefon kontaktowy 
prosimy przesyłać na adres:

kontakt@ligabemowska.pl

W razie pytań lub wątpliwości zazwoń: Michał Burzyński +48 661 536 685 / Bartosz Borys +48 514 544 433

Zaproś znajome drużyny do gry u nas i zapytaj o rabat!

ligabemowska.pl facebook.com/
ligabemowska

youtube.com/
ligabemowskatv

instagram.com/
ligabemowska

KONTAKT
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SPONSORZY

SPONSOR TECHNICZNY

PARTNERZY

WSPIERAJĄ NAS


