
 

 

 

Kasa wyrzucona w błoto, ale ile radości! 

 

Zachęcamy do wsparcia finansowego niezwykłego wydarzenia sportowego i kulturalnego! 



O NAS 

 

BŁOTNA LIGA MISTRZÓW / SWAMPIONS SOCCER LEAGUE to unikalne wydarzenie sportowe, popularyzujące zdrowy styl życia w 

urokliwych zakątkach Podlasia oraz pierwsze w Polsce zawody skierowane do europejskich drużyn piłki błotnej. Impreza ma na celu promocje 

Podlasia oraz piłki błotnej poprzez konfrontacje podlaskich i polskich zespołów z europejskimi drużynami tej odmiany piłki kopanej. Bazując na 

unikalnym położeniu Podlasia, BŁOTNA LIGA MISTRZÓW / SWAMPIONS SOCCER LEAGUE, ma również na celu integracje poprzez zabawę i 

wspólne spędzanie czasu mieszkańców wschodniej i zachodniej Europy. Od samego początku naszym mottem jest hasło: „obrzucajmy się błotem na 

boisku, a nie w realnym świecie!”  

 

Trzecia edycja BŁOTNA LIGA MISTRZÓW / SWAMPIONS SOCCER LEAGUE odbędzie się w terminie 23–24 czerwca 2018 roku, podczas Dni 

Truskawki w Korycinie. Przewidujemy, że w rozgrywkach weźmie udział ponad 30 drużyn, które zmierzą się ze sobą w dwóch kategoriach: męskiej 

i żeńskiej. Organizatorami imprezy są: Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Społecznych ALPI oraz Gmina Korycin. 

 

 

 

 

 

 

 

 



DYSCYPLINA 

 

Piłka błotna to bardzo widowiskowa i szybko rozwijająca się w Polsce dyscyplina sportu, a zarazem doskonały sposób na aktywne spędzanie wolnego 

czasu na łonie natury. Zasady gry są tak proste, jak w „zwykłej” piłce nożnej. Wyjątki od reguł znanych z popularnego futbolu są dwa: kto zgubi 

but, ten opuszcza pole gry, a także: w błotnych mistrzostwach nie może występować ten, kto nie ma poczucia humoru! Drużyna składa się z 12 

zawodników, na boisku w tym samym czasie może się znajdować tylko sześciu (bramkarz i pięciu zawodników). Zmian w składach można dokonywać 

bez limitów. Strój jest dowolny, pod warunkiem, że zawodnicy danej drużyny mają koszulki w jednym kolorze. Mecz składa się z dwóch połówek 

(każda po ok. 12 minut, z krótką przerwą). Błotni piłkarze zawsze podkreślają, że grają dla przyjemności, sprawiając przy okazji wielką radość nie 

tylko sobie, ale także widzom. Piłka błotna oficjalnie narodziła się w Finlandii, a obecnie najpopularniejsza jest w Rosji, Holandii, Brazylii, Szwecji, 

Islandii i Wielkiej Brytanii. Boisko dla tej dyscypliny sportu można przygotować właściwie wszędzie i to niewielkim nakładem sił – potrzebne są 

tylko dwie bramki oraz błotna murawa.  

 

 

 

 



DOŚWIADCZENIE 

Impreza narodziła się z organizowanego przez Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Społecznych ALPI - Pucharu Podlasia w Piłce Błotnej w Surażu, 

a dzięki odbywającym się w Czeremsze dwóm edycjom (2015, 2016), Błotna Liga Mistrzów / Swampions Soccer League, udowodniła uczestnikom 

i widzom, że piłka błotna to sport niezwykle widowiskowy i rozwojowy. Bez wątpienia sukces naszego przedsięwzięcia zawdzięczamy również 

charakterystycznej dla mieszkańców Podlasia otwartości i gościnności, a także unikalnemu na światową skalę spotkaniu pierwotnej natury i pięknej 

tradycji z nowoczesnym spojrzeniem na człowieka i jego potrzeby. 

 

Wśród organizatorów Błotna Liga Mistrzów / Swampions Soccer League znajdziemy zawodników jednej z najbardziej utytułowanych polskich 

drużyny piłki błotnej - Torfowy DrTUSZ Białystok, która ma na swoim koncie następujące sukcesy: 

Mistrz Świata – Swamp Soccer World Cup (Turcja - 2015) 

Ćwierćfinalista Mistrzostw Świata (Finlandia – 2016) 

Dwukrotny Mistrz Polski (2013, 2014) 

Srebrny Medalista Mistrzostw Polski (2017) 

Brązowy Medalista Mistrzostw Polski (2012) 

Srebrny Medalista Pucharu Polski (2014) 

Brązowy Medalista Mistrzostw Podlasia (2014) 



CO OFERUJEMY 

* fantastyczną niesamowitą, pełną pozytywnych emocji imprezę która będzie doskonałym nośnikiem reklamowym dla Państwa produktu 

* pozytywne skojarzenie SPONSORA ze wspieraniem inicjatyw sportowych nie tylko na poziomie zawodowym, otwartego na najbardziej szalone 

pomysły, skierowanych do osób wesołych i z poczuciem humoru  

* ekspozycja logo SPONSORA na plakatach (100 sztuk) promujących imprezę na terenie miasta i województwa, 

* ekspozycja banerów z logo SPONSORA na bandach wokół boiska – banery dostarcza sponsor – wielkość i ilość do ustalenia  

* umieszczenie logo SPONSORA na stronach www.swampionsleague.com oraz na portalach społecznościach www.facebook.com/swampionsleague   

* umieszczenie logo SPONSORA w filmie zapowiadającym Błotna Liga Mistrzów / Swampions Soccer League emitowanym w internecie (strony 

www organizatorów i patronów medialnych, fb itp.)  

* umieszczenie logo SPONSORA w filmie zrealizowanym podczas Błotna Liga Mistrzów / Swampions Soccer League – premiera filmu połowa 

lipca 2018 

* możliwość dystrybucji wśród uczestników zawodów oraz widowni materiałów promocyjnych lub produktów SPONSORA 

* możliwość wystawienia stoiska sponsora – wielkość i wygląd do ustalenia 

* lokalna i ogólnopolska informacja na temat wsparcia przez SPONSORA 

* inne do ustalenia 

 

Organizatorzy: 

Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Społecznych ALPI w Białymstoku 

Gmina Korycin 

 

Biuro topienia kasy w błocie & szczegółowe info: 

Piotr Bendiuk +48507782842 lub Maciej Rant +4868667576, email: swampionsleague@gmail.com  

 

 

http://www.swampionsleague.com/
http://www.facebook.com/swampionsleague
mailto:swampionsleague@gmail.com

