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Gdańsk, 2015.06.30 

Pan Dyrektor Marcin Stefański 

Ekstraklasa S.A. 

Warszawa 

 

 

Dotyczy: ustalenia terminu rozegrania meczu 6 kolejki Ekstraklasy. 

 

 

Szanowny Panie Dyrektorze, 

 

 

W nawiązaniu do naszych telefonicznych rozmów prowadzonych w dniu 30.06.2015 

roku w temacie ustalenia terminu rozegrania, przypadającej na 22.08.2015 roku, meczu 6 

kolejki Ekstraklasy Lechia Gdańsk – Górnik Łęczna, który pozostaje w kolizji z 

organizowaną VII edycją Maratonu Sierpniowego im. Lecha Wałęsy, uprzejmie proszę o 

rozważenie i zaakceptowanie następującego rozwiązania: 

 

1. W terminie najpóźniej do końca lipca 2015 roku Ekstraklasa SA poinformuje nas o 

ostatecznym i niezmiennym terminie rozegrania meczu Lechia Gdańsk – Górnik 

Łęczna w ramach 6 kolejki rozgrywek ligowych. 

2.  Organizator Maratonu Sierpniowego dostosuje się do podanej daty i ewentualnie 

zmieni termin rozegrania zawodów, dostosowując się do jednego z poniżej 

określonych terminów rozegrania meczu: 

a. Mecz rozegrany zostanie w niedzielę 23.08.2015 r (godzina dowolna) – 

Maraton Sierpniowy odbędzie się w dniu 22.08.2015 roku – ROZWIĄZANIE 

PREFEROWANE 

b. Mecz rozegrany zostanie w sobotę 22.08.2015 roku (godzina dowolna) – 

Maraton Sierpniowy odbędzie się w dniu 23.08.2015 roku. – 

ROZWIĄZANIE AKCEPTOWANE 

 

Rozegranie meczu w innym dniu przypadającym na 6 kolejkę nie ma wpływu na 

przeprowadzenie naszych zawodów. 

 

Panie Dyrektorze, mając na uwadze uwarunkowania występujące po Państwa stronie 

proszę o uwzględnienie również naszych racji przy podejmowaniu dotyczącej nas decyzji.  

Są one następujące: 

 

1. Zawody nasze wpisane są od grudnia 2014 roku w kalendarz Mistrzostw Polski i 

Pucharu Polski w Polskim Związku Sportów Wrotkarskich. 

2. Kluby sportowe dostosowały swoje obozy treningowe i przygotowawcze do 

najważniejszej imprezy w sezonie. 

3. Międzynarodowy charakter zawodów. 

4. Wnioski konkursowe na dofinansowanie imprezy przez UM Gdańsk , które wymagają 

podania daty zawodów, złożone zostały w grudniu 2014 roku. 

mailto:w.hartung@maratonsierpniowy.pl


 

 
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej TWISTER TRÓJMIASTO,  

Adres do korespondencji: 81-855 Sopot, ul. Rzemieślnicza 33, tel.058 5558200, fax.0585558202  
email: w.hartung@maratonsierpniowy.pl,tel. kom: 0 601 303 011 

 NIP  5851419664 ; REGON 220141865  

 

5. Prace przygotowawcze związane z imprezą (wynajem firm pomiaru czasu, zmiana 

organizacji ruchu, zatrudnienie 200 osób obsługi, wynajem pomieszczeń i inne) 

rozpoczęły się w kwietniu 2015 i doprowadziły do podpisania wszystkich kluczowych 

umów. 

6. Podanie do publicznej wiadomości terminarza Ekstraklasy w czerwcu 2015 roku. 

7. Zajęcie terminu weekendów: poprzedzającego i następującego, przez Maraton 

Solidarności (15.08.2015) oraz obchody Rocznicy Podpisania Porozumień 

Sierpniowych (29-30.08.2015) oraz dostępność Policji do zabezpieczenia wszystkich 

wydarzeń. 

 

Mając na względzie nasze starania podjęte za pośrednictwem Lechii Gdańsk zmierzające do 

rozwiązania zaistniałego problemu oraz zrozumienie i wolę wsparcia ze strony Klubu 

wyrażone w prowadzonej korespondencji z panem dyr. T. Motyką liczymy również na 

Państwa pomoc. 

 

Oczekując pozytywnej odpowiedzi serdecznie Panu dziękuję za zaangażowanie się temat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do wiadomości: 

Lechia S.A – Pan dyr. T. Motyka 

UM Gdańsk – Pan dyr. A. Trojanowski 
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