2021.04.18

„Superpuchar GLH” na Hali Sportowej w Bojanie
2021.02.02
zobacz online: http://gcksir.szemud.pl/artykuly/superpuchar-glh-na-hali-sportowej-w-bojanie/

W miniony weekend odbył się kolejny turniej z cykl turniejów halowych dla dzieci o „Superpuchar GLH”.
W styczniu i lutym w dniach turniejowych: 24 stycznia 2021 r., 30 stycznia 2021 r., 6 lutego 2021 r., 20
lutego 2021 r., 28 lutego 2021 r. rozegrane zostanie łącznie 10 turniejów w kat. od 2012 do 2007. W
rywalizacji będą brały udział drużyny zrzeszone w Pomorskim Związku Piłki Nożnej. Turnieje odbędą się bez
udziału publiczności, jednakże organizator przewidział transmisje online na żywo na
proﬁlu www.facebook.com/gdynskaligahalowa, na którą zapraszamy wszystkich kibiców.
Na hali widowiskowo-sportowej w Bojanie o puchary i medale walczyć będą młodzi adepci futbolu z takich
miejscowości jak Gdynia, Gdańsk, Sopot, Bojano, Wejherowo, Tczew, Pruszcz Gdański, Reda, Rumia,
Kartuzy, Lębork, Przodkowo, Puck, Banino, Połchowo, Gniewino, Kolbudy, Słupsk, Żelistrzewo.
Spodziewany się ogromnych sportowych emocji w duch fair-play.
Gdyńska Liga Halowa jest to projekt, który powstał w listopadzie 2018 r. i od samego początku prężnie
zajmuje się organizacją rozgrywek piłkarskich dla dzieci w wieku od 7 do 14 lat. Od momenty powstania
GLH zorganizowało: 3 sezony ligi halowej dla dzieci w dwóch kategoriach wiekowych, 20 turniejów
halowych, 10 turniejów plażowych, a nawet kilka turniejów na trawie. Do tej pory w różnych rozgrywkach
Gdyńskiej Ligi Halowej brało udział już prawie 350 drużyn głównie z województwa pomorskiego, ale też
mieliśmy okazję gościć drużyny z południa Polski oraz drużyny zagraniczne.
Założyciel – Piotr Saj przy organizacji zawodów zwraca szczególną uwagę na dobrą atmosferę, atrakcyjną
oprawę turniejów i wysoki poziom organizacyjny. Projekt Gdyńskiej Ligi Halowej co roku stara się rozwijać,
wprowadzać nowe rozwiązania i stawiać na coraz to lepsze warunki i obiekty takie jakie Narodowy Stadion
Rugby w Gdyni czy hala widowiskowo-sportowa w Bojanie. Wszystko to po to, aby młodzi adepci futbolu,
grający w GLH, mogli poczuć się jak zawodowcy.
Zdjęcia, ﬁlmy i relacje z rozgrywek GLH można śledzić na proﬁlu www.facebook.com/gdynskaligahalowa.
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