Drużyna #gru na Mistrzostwach Polski Samorządów w
piłce nożnej w Kołobrzegu.
Tweetnij
Już w najbliższy weekend (21-22 września 2013 r.) nasza piłkarska drużyna #gru weźmie udział w V
Mistrzostwach Polski Samorządowców w piłce nożnej w Kołobrzegu.
Przypomnijmy, że powstanie drużyny to jedna z pierwszych inicjatyw w ramach promocji nowej marki miasta #gru. Dzięki
specjalnemu plebiscytowi na stronie internetowej www.haszgru.pl to internauci wybrali miejską drużynę.
Każdy mógł zgłosić swoją kandydaturę, wystarczyło napisać tylko kilka słów o sobie i przekonać internautów, że warto
oddać na niego swój głos. W drodze głosowania internautów wyłoniono 15 uczestników, dla których nagrodą była
możliwość zmierzenia swoich piłkarskich umiejętności rywalizując podczas specjalnego meczu rozegranego z drużyną
„GWIAZDY TV”.Już w najbliższy weekend nasza piłkarska drużyna #gru weźmie udział w V Mistrzostwach Polski
Samorządowców w piłce nożnej w Kołobrzegu.
Drużynę „gwiazd” tworzyli lubiani i rozpoznawalni aktorzy serialowi znani doskonale widzom ze szklanego ekranu (Jarek
Jakimowicz, Tomek Jakimek, Rafał Mroczek, Marcin Mroczek, Przemek Cypryański, Michał Chorosiński, Tomek Bednarek,
Tomek Kalczyński i wielu innych).
Mecz był imprezą organizowaną w ramach promocji marki Grudziądza – #gru. Organizowane wydarzenie dało
możliwość bezpośredniego i aktywnego zaangażowania samych mieszkańców w tworzenie sportowego eventu.
Przekonaliśmy się, że #gru to marka naprawdę wszystkich Grudziądzan, a każdy mieszkaniec może być ambasadorem
naszego miasta.

Zakończony projekt nie oznaczał końca aktywności miejskiej drużyny #gru. Wprost przeciwnie, dalej trenują, dbają o
kondycje i budowanie koleżeńskich relacji między sobą. Wspólne treningi są okazją do aktywnego spędzenia czasu
wolnego, ale także do wspólnych wyjazdów, rozgrywek.
Dlatego postanowiliśmy, że grudziądzka drużyna, która systematycznie trenuje już od kwietnia po raz pierwszy weźmie
udział w V Mistrzostwach Polski Samorządowców w piłce nożnej, które odbędą się w dniach 21-22 września 2013 r. w
Kołobrzegu.
Mistrzostwa Polski Samorządowców w piłce nożnej, już na stałe wpisały się do kalendarza amatorskich imprez sportowych,
organizowanych w naszym kraju. Już po raz piąty, reprezentacje z różnych miast walczyć będą o tytuł Mistrza Polski.
Pierwsze dwie edycje, rozegrane zostały w nadmorskim Rewalu a tytuły mistrzowskie zdobywały w nich zespoły: UM
Nowy Sącz i UM Ziemi Pszczyńskiej. W trzeciej i czwartej edycji mistrzostw, które rozegrane zostały w Zakopanem, tryumf
święciły zespoły UM Zielona Góra i UM Skarżysko-Kamienna.
Kolejną, piątą edycję mistrzostw, organizatorzy postanowili ponownie zorganizować nad morzem. Wybór miejsca
organizacji, V Mistrzostw Polski Samorządowców w piłce nożnej, spotkał się z bardzo dużym zadowoleniem. Kołobrzeg
poza doskonałą bazą sportową i noclegową, dzięki swoim walorom turystycznym, ma do zaoferowania uczestnikom
ogromną ilość atrakcji.
Wychodząc naprzeciw sugestiom uczestników dotychczasowych zawodów, kolejna edycja mistrzostw zostanie
zorganizowana według nowej formuły. Mistrzostwa będą rozegrane w dwóch kategoriach: „Open” i „Oldboy - U 35”. W
związku z amatorską formułą mistrzostw, nie mogą w nich uczestniczyć zawodnicy grający aktualnie w ekstraklasie, młodej
ekstraklasie, I, II, III i IV lidze ogólnopolskiej, oraz ekstraklasie. Poprzednie mistrzostwa, zgromadziły na starcie
rekordową ilość 37 zespołów.
Mistrzostwa to pomysł na spędzenie czasu w atrakcyjny sposób, łącząc smak sportowej rywalizacji, z możliwością pobytu w
jednym z najpiękniejszych miejsc w Polsce. Organizatorzy przygotowali dla uczestników ogromną ilość cennych nagród i
upominków. Miejmy nadzieję, że nasza drużyna wróci z Pucharem Zwycięzcy Mistrzostw. Trzymajmy za nich kciuki. Już
dziś zapraszamy na foto-relację z imprezy, którą obejrzeć będzie można na naszej stronie.
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