
SARMACJA 2022
KANDYDATURA ORGANIZATORA XXIII V-MUNDIALU



 Drodzy Delegaci! Szanowni Czytający!

                  Chciałbym w imieniu własnym oraz całego Księstwa Sarmacji, zaś
szczególnie składu redakcyjnego, przekazać w Państwa dłonie niniejszą broszurę
przedstawiającą Państwu naszą kandydaturę do organizacji kolejnej dwudziestej
trzeciej edycji Światowych Mistrzostw w Piłce Nożnej Polskiego Mikroświata.
Połączoną kandydaturę Hasselandu i Starosarmacji przekazałem na dłonie Wielce
Szanowanego Pana Heinza-Werner Grünera już w listopadzie, zaś prezentując
niniejszy folder zgłoszeniowy – oficjalnie ją potwierdzam.

                    Pragnę zatem serdecznie zachęcić wszystkich Państwa do lektury tejże
broszury! Znajdziecie w niej Państwo podstawowe informacje o naszych planach w
przypadku zorganizowania 23. edycji v-Mundialu. Dowiedzą się z niej Państwo o
naszych zamierzeniach oraz przekonacie się dlaczego warto poprzeć naszą
kandydaturę – do czego Państwa serdecznie zachęcam i już teraz dziękuję za
wszelkie oddane głosy i słowa wsparcia!

                  Oczekując wyniku głosowania na kolejnego gospodarza v-Światowych
Mistrzostw Świata Piłki Nożnej, chcę również przekazać Państwu moje szczere
wyrazy uznania za Wasz wkład i zaangażowanie w rozwój v-światowej piłki nożnej
będącej ważnym elementem dziedzictwa całego polskiego mikroświata. Życzę wielu
pomyślności oraz samych radości w dalszych aktywnościach oraz podejmowanych
działaniach.

                    I – mam wielką nadzieję – do zobaczenia w Księstwie Sarmacji! 

Z wyrazami szczególnego uznania,

SŁOWO OD KSIĘCIA SARMACJI



W naszym kraju jest bardzo żywa tradycja piłki nożnej – w
samej Sarmackiej Lidze Piłkarskiej gra aż 29 zespołów, a
ich uczestnicy biorą aktywny udział zarówno w ramach
rozgrywek SLP jak również innych lig, w tym także na
szczeblu międzynarodowym. Piłkarskie reprezentacje
Królestwa Hasselandu oraz Starosarmacji, reprezentujący
jeden kraj –  Księstwo Sarmacji, na  polu  mikroświatowej        

 

DLACZEGO MY?

piłki nożnej odnoszą bardzo
duże sukcesy wpisując się w
plejadę najlepszych drużyn
polskich mikronacji. To
wszystko powoduje, że piłka
nożna jest bezsprzecznie
sportem narodowym
Księstwa Sarmacji oraz
zajmuje szczególne miejsce  
 w sarmackich sercach.
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MISTRZOWSKIE STADIONY

Narodowy Stadion Grodziski to duma każdego fana piłki
nożnej. Świątynia piłki kopanej, wypełniona wygodnymi
krzesełkami, z piękną murawą, doskonałą akustyką
(polecają zwłaszcza rockmani) oraz najlepszymi hot-
dogami w Księstwie. Doskonale skomunikowany, ze sporym
parkingiem oraz zapleczem gastronomicznym. Sarmackie
serce sportu bije właśnie tam!

Stadion im. Książęcych Sił Zbrojnych w Wielkich Oczach
to nie tylko arena sportowa, ale także ostoja wojskowej
tradycji tężyzny fizycznej. Piłka nożna, lekka atletyka,
sztuki walki czy zawody pływackie - wszystko to odbywa
się centrum sportowym do którego należy stadion. To
właśnie tam młodzi adepci sztuki wojennej dbają o
sprawność, którą wykorzystują w codziennej służbie.

Stadion Odrodzenia w Ferze jest czymś więcej niż areną
sportową. To symbol odrodzenia miasta, które popadło w
ruinę. Fanfary, śpiewy i gwar tysięcy kibiców jest niczym
manifest mówiący, że to miasto przetrwa wszystko i
zawsze się odrodzi, tak jak feniks odradza się z popiołów.



Arena Margońskich Koni - czyż trzeba przedstawiać to
miejsce? Każdy fan klubu DKS Czarni Angemont wie, gdzie
podają najlepsze ciemne piwo, gdzie najlepiej brzmią
fanfary, gdzie piłka jest najlepiej kopana a gole
najpiękniejsze. I spróbujcie zaprzeczyć im twierdzeniom! 

Nowoczesne telebimy, pełna cyfryzacja, przy każdym
krzesełku woda i solone orzeszki czekające na fanów
sportu - witajcie na Ferrante Park w Shimontsen! Tylko
tutaj poczujecie się nie tylko jak fani sportu, ale jak
goście. Przyjazna atmosfera wypełnia ten stadion,
sprawiając, iż jest jednym z ulubionych wśród sarmackich
rodzin.

Gdzie najwięcej rac dymi w niebo? Gdzie żyleta jest
najgłośniejsza? Gdzie kibice najbardziej fanatyczni? Gdzie
barwy są świętością? Stadion im. Eldara Dervisicia w
Vienbien to nie kaszka z mleczkiem ani bułeczka z
masełkiem! Tylko najtwardsi zasiadają na trybunach, a
najlepsi kopią tu piłkę! 

MISTRZOWSKIE STADIONY



MASKOTKA MISTRZOSTW

Maskotką kolejnego v-Mundialu, w przypadku naszej wygranej, będzie kot
– narodowe sarmackie zwierzę! Nie ma on jeszcze imienia – nadane
zostanie mu w drodze konkursu, gdzie każdy będzie mógł zaproponować
jego nazwę.



Nie zabraknie dla wszystkich zainteresowanych piłką nożną
podstawowego źródła informacji przed v-Mundialem - Skarbu Kibica.    
Nie każdy jest trenerem i ma wiedzę z pierwszej ręki. Za to dzięki
temu  wydawnictwu  wszyscy  będą 

SARMACKI SKARB KIBICA

mogli dowiedzieć się, kto będzie
brał udział w mundialu, w jakich
barwach występują piłkarze oraz co
osiągnęły poszczególne
reprezentacje w ostatnich
rozgrywkach. Przedstawimy nasze
typy podstawowej jedenastki i
prognozy na rozpoczynający się  
v-Mundial. Miło nam także
poinformować, że wytypowana
została już ewentualna ekipa
redakcyjna „Skarbu Kibica”! W jej
skład wejdą Fatima von Hohenburg
Marcjan-Chojnacka, Piotr vel
Bocian oraz Santiago Vilarte von
Hippogriff.



STREFA KIBICA

W trakcie trwania v-Mundialu zapewnimy każdemu dostęp
do informacji. Utworzony zostanie na forum zupełnie
oddzielny dział poświęcony tym właśnie rozgrywkom.
Przedstawiane tam będą najnowsze wyniki z boisk oraz
aktualne tabele wszystkich grup. W otwartej Strefie Kibica
nie zabraknie miejsca na dyskusje oraz konkursy dla
wszystkich, które organizowane będą zarówno w trakcie jak i
przed rozpoczęciem piłkarskich zmagań.



Pragniemy przedstawić także Państwu komitet organizacyjny w
przypadku wygranej Sarmacji do prawa organizacji kolejnego v-
Mundialu. W jego skład wejdą Fatima Hohenburg Marcjan-
Chojnacka, Santiago Vilarte von Hippogriff, Antoni Kacper Burbon-
Conti oraz Piotr vel Bocian, jako przewodniczący komitetu, zaś
mistrzostwa odbyłyby się pod szczególnym patronatem i opieką
JKM Arkadiusza Maksymiliana. 

Serdecznie dziękujemy za lekturę niniejszej broszury i zachęcamy
do oddawania głosu na Księstwo Sarmacji! Na pewno nie będzie to
głos stracony.

SŁOWO KOŃCOWE

OPRACOWANIE
 
 

Antoni Kacper Burbon-Conti
Piotr vel Bocian

Bartosz von Thorn-Janiczek
Arkadiusz Maksymilian

 



DO ZOBACZENIA 
W SARMACJI


