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Tylko do środy (26 września) przyjmowane będą zapisy do amatorskich rozgrywek
organizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. W sezonie 2018/2019 można się
jeszcze zgłaszać do ligi koszykówki oraz siatkówki.
Organizatorzy, na prośbę drużyn, wydłużyli termin przyjmowania zgłoszeń do środy, 26
września. To doskonała informacja dla spóźnialskich, którzy nie zdążyli jeszcze zgłosić zespołu
do rozgrywek organizowanych przez MOSiR. Po tym terminie dopisania do rozgrywek nie
będzie już możliwe, dlatego warto dokonać rejestracji już teraz. Ligi amatorskie prowadzone
przez elbląski MOSiR z roku na rok cieszą się niesłabnącą popularnością. Miłośnicy czynnego
stylu życia w naszym mieście, nie powinni mieć powodów do narzekań na brak sportowej oferty
po wakacyjnej przerwie. Na początku października rozpocznie się rywalizacja w amatorskich
ligach siatkówki i koszykówki.
- Cały czas spływają do nas zgłoszenia drużyn w poszczególnych ligach - informuje Krzysztof
Fedak z Działu Organizacji Imprez Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Elblągu. - Jak do tej
pory, na liście poszczególnych rozgrywek znalazły się drużyny, które dotychczas już z nami
grały. Cały czas czekamy także na nowe ekipy, które będą reprezentowały zakłady pracy, firmy,
instytucje czy stowarzyszenia. To świetna okazja by wspólnie i na sportowo spędzić wolny czas,
a jak wiemy nic tak nie buduje dobrych relacji w pracy jak wspólne uprawianie sportu.
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By zgłosić zespół do XII edycji rozgrywek w Elbląskiej Amatorskiej Lidze Piłki Siatkowej
Awangarda Volley Liga należy wypełnić zgłoszenie podając w nim nazwę zespołu i dane
kontaktowe do przedstawiciela drużyny. Wraz ze zgłoszeniem niezbędne jest także przekazanie
potwierdzenia dowodu wpłaty wpisowego, które podobnie jak w poprzednim sezonie, wynosi
500 złotych od zespołu. Zgłoszenia przyjmowane są na adres imprezy@mosir.elblag.eu. Także
po raz dwunasty do rywalizacji staną zespoły w Elbląskiej Lidze Koszykówki Amatorskiej. Tu
zgłoszenia również przyjmowane są drogą elektroniczną, a koszt uczestnictwa wynosi także
500 złotych od drużyny.
Informacje o rozgrywkach, komunikaty organizacyjne oraz formularze zgłoszeniowe można
znaleźć w zakładce imprezy sportowe na stronie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Więcej
informacji można także uzyskać dzwoniąc do Działu Organizacji Imprez MOSiR pod nr tel. (55)
625-63-06.
Tekst i fot. MOSiR
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