O firmie
Royal Sports jest organizatorem Nowodworskiej Ligi Futbolu – rozgrywek
piłkarskich dla firm i przedsiębiorstw oraz wszystkich miłośników piłki nożnej.

Zajmujemy się również szkoleniem squasha
oraz organizowaniem eventów sportowo-integracyjnych.

EcoWipes Nowodworska Liga
Futbolu to rozgrywki stworzone z
myślą o wszystkich kochających
piłkę nożną, dobrą zabawę i zdrową
rywalizację.

Dlaczego NLF?
■ nowoczesna hala sportowa otwarta w 2017 roku
■ gwarancja minimum 15 meczów w rundzie

■ dedykowana strona www z ligowymi statystykami
■ profesjonalna oprawa multimedialna z wykorzystaniem mediów
społecznościowych
■ nagrody indywidualne i drużynowe (nagroda główna – 1000 zł)
■ licencjonowani sędziowie,
■ napoje izotoniczne, woda
■ stroje sportowe (na prośbę drużyny)

Miejsce rozgrywek
Nowoczesny obiekt sportowy w Nowym Dworze Mazowieckim został oddany do
użytku na przełomie 2016/2017 roku. Składa się z:
■ wielofunkcyjnej hali sportowej z trybunami
■ szatni z zapleczem sanitarnym

■ klubu Holi Gym&Fitness (siłownia, sauna, fitness, squash)
Przy obiekcie znajduje się przestronny parking. Ze znalezieniem miejsca nie
powinno byd problemu 

Organizacja NLF
■ minimum 15 meczów w rundzie (2x 12 minut, ostatnia minuta
zatrzymywana)
■ mecze raz w tygodniu w niedzielę
■ system „4 graczy w polu + bramkarz”
■ możliwośd zgłoszenia maksimum 15 zawodników
■ jedna runda rozgrywek trwa około trzech miesięcy (w roku
planujemy organizację trzech rund)
■ warunkiem startu w rozgrywkach jest akceptacja regulaminu
oraz wniesienie opłaty za rundę
Cena wynosi 1499 zł. Dla drużyn występujących po raz pierwszy
w naszej lidze oraz dla drużyn z Playareny Nowy Dwór
Mazowiecki i Legionowskiej Ligi Szóstek to 1299 zł.

Nowa runda startuje już 17. lutego!

Nagrody
■ Główna nagroda: 1000 zł dla zwycięskiej drużyny + voucher o
wartości 500 zł do wykorzystania w jednej z nowodworskich
restauracji + nagrody rzeczowe, puchar, medale

■ Nagrody dla drugiej i trzeciej drużyny: odpowiednio 30 i 20%
zniżki na grę w następnej rundzie + nagrody rzeczowe, puchar,
medale
■ Nagroda dla MVP ligi: TURBOKOZAK z Grzegorzem
Jędrzejewskim – bramkarzem występującym w programie
CANAL+
■ Nagroda dla króla strzelców: książka z autografem Andrzeja
Twarowskiego + statuetka
■ Nagroda dla najlepszego asystenta: statuetka + voucher o
wartości 100 zł do restauracji Ka jak Kawiarnia
■ Nagroda za zwycięstwo w klasyfikacji kanadyjskiej: książka z
autografem dziennikarzy redakcji CANAL+ SPORT oraz
pamiątkowa statuetka

Aktywności w mediach społecznościowych
■ Głosowanie na MVP Tygodnia - kibice wybierają najlepszego
zawodnika danego tygodnia spośród pięciu graczy znajdujących się
w „Piątce Tygodnia”. Głosowanie trwa od poniedziałku do środy.
Nagrody w tej zabawie zapewniają partnerzy ligi – HOLI
Gym&Fitness oraz Restauracja Modelina.
■ Głosowanie na Gola Tygodnia - kibice wybierają najładniejszą
bramkę danego tygodnia rozgrywek spośród pięciu nominowanych
trafień przez organizatorów rozgrywek. Głosowanie trwa od środy
do piątku. Nagrodę w tej zabawie zapewnia partner ligi – TACHI
SUSHI.
■ Skróty wszystkich meczów na oficjalnym kanale youtubowym
rozgrywek
■ Relacje zdjęciowe w formie galerii na facebooku i instagramie
■ Zapowiedzi meczów nagrywane przez znanych dziennikarzy
sportowych oraz osoby związane z miastem Nowy Dwór
Mazowiecki
■ Wywiady z zawodnikami na oficjalnym kanale ligi na youtubie

Strona internetowa – www.nowodworskaliga.pl
■ Na stronie kibice oraz zawodnicy mogą znaleźd aktualną
tabelę, terminarz oraz wyniki wszystkich meczów
■ Na stronie znajdują się również krótkie opisy meczów wraz ze
skrótami video
■ Co tydzień na stronie znajduje się obszerne podsumowanie
całej niedzieli
■ Na stronie prowadzone są również klasyfikacje indywidualne,
takie jak np. klasyfikacja strzelców

NLF Team
■ Maciej Zaręba
■ Jacek Ciszewski
■ Patryk Grzelak
■ Ilona Strzeszewska – kamera, montaż video

■ Ewa Gruszka – foto

Partnerzy NLF
■ EcoWipes – sponsor główny
■ Holi Gym&Fitness
■ Tygodnik Nowodworski
■ Multiglas
■ NOSIR
■ Restauracja Modelina
■ Tachi Sushi
■ Fizjohed
■ Reckitt Benckiser

Start i zapisy

Nowa runda już od 17. lutego!
Zgłoszenia do 10.02.2019

Maciej Zaręba - 600 313 818
Jacek Ciszewski - 783 998 676

kontakt@royalsports.pl

