
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГГррооммааддссььккаа  ооррггааннііззааццііяя  

««ААссооццііааццііяя  ллююббииттееллььссььккооггоо  мміінніі--ффууттббооллуу  ЛЛььввііввщщииннии»»  
 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ 

Літня Друга ліга міні-футболу Львова (сезону весна-літо 2013р.) 
  

I. Реєстрація команди на змагання:  
 

1. Реєстрація команди на сайті http://funball.org.ua/  

 На головній сторінці натискаєте «Реєстрація команди» 

 Вказати назву команди, ПІБ керівника команди, телефон та електронну адресу. 

Завантажити емблема вашої команди 200 на 300 пікселів. Написати коротку історію 

вашої команди. (* Якщо у вас ще немає емблеми, ми можемо вам її створити.) 

 Після реєстрації команди слід виповнити «вхід на сайт» увівши ваш e-mail та пароль, 

який вводили під час реєстрації команди. Коли пороч із входом з’явиться назва вашої 

команди, ми вас вітаємо ви зареєструвались і вам слід перейти до пункту 2. 

  
2. Реєстрація команди та турнір 

 Потрібно зайти у розділ турніри, вибрати необхідний для вас турнір і натиснути 

реєстрацію на турнір і ввести необхідну інформацію 

 Прізвище, Ім’я та По-батькові кожного із гравців команди та натиснути кнопку «ок» і 

додати гравця із бази гравців чи зареєструвати нового гравця і вже тоді натиснути кнопку 

«ок» і додати у команду. (під час реєстрації гравців обов’язково завантажити фото 

кожного гравця. Фотографія повинна мати розширення 240 на 300 пікселів.)  

 Вказати номер гравця на формі чи маніжці, який під час проведення змагань не буде  

змінюватись 

 

3. Виготовлення посвідчення гравця 

 Пластикове посвідчення, яке засвідчує вашу особу. 

 Дане посвідчення, потрібно кожної гри мати із собою перед іграми буде вестись перевірка 

учасників змагань. Якщо дана картка загубилась на ігри ви зобов’язані носити паспорт, 

права чи студентський квиток. 

 Дане посвідчення буде надавати знижку у наших партнерів, а саме які знижки ви будете 

повідомленні на сайті.  

 Вартість посвідчення складає 30грн. 

 

4. Фінансові вимоги для учасників змагань 

До початку змагань перерахувати 2600грн.00коп. на розрахунковий рахунок громадської 

організації або внести керівнику змагань. 

 Рахунок для перерахування коштів: 

ЄДРПОУ: 37304954 Рахунок № 26002060444698 у Філія «ЗГРУ ПАТ КБ „Приватбанк”  м. 

Львова,  МФО 325321 

http://funball.org.ua/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Місце проведення змагань та розклад 

 

 Змагання відбуватимуться на відкритому майданчику по вул. Тернопільська 13а, що на 

«Новому Львові» 

 Ігри відбуватимуться  по суботах починаючи з 10:00, кожного туру команда грає одну гру 

за винятком двох субот, коли потрібно зіграти дві гри.  

 Тривалість матчу, два тайми по 20хв. брудного часу. Початок змагань 27 квітня / 11 

травня 2013р. завершення змагань 6 / 13 липня 2013р. 

 

III. Визначення призерів чемпіонату: 

 

1. Призери та номінації турніру: 
 Кращий воротар (згідно голосування ) 

 Кращий бомбардир (хто забив найбільше голів протягом проведення чемпіонату) 

 Кращий гравець (визначається за рахунок голосування на сайті чи соціальних мережах) 

 1-ше, 2-ге,3-тє місце Другої ліги  

 Визначається краща корпоративна команда. 

 

2. Призи під час та після чемпіонату: 

 Безкоштовний вхід в нічний клуб «Пандора» (крім приватних вечірок) 

 Гравцям із команди з 5 або 10 людей 50% знижка на басейн на медику. 

 Екскурсія по стадіоні Арена Львів для всіх команд http://arenalviv.com.ua/ 

 Призовий фонд 300грн. які виключно можна використати у справжньому футбольному 

Пабі Ліверпуль http://liverpool.lviv.ua/ 

 
 

Затверджено: 

Голова Президії, громадської організації 

Асоціація любительского міні-футболу Львівщини 

 
Закалюжний П.М  

http://arenalviv.com.ua/
http://liverpool.lviv.ua/

