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ФОРМАТ ТУРНІРУ

џ В кожній запрошеній церкві формується братська 
футбольна команда. 
У склад команди повинні входити учасники, які 
обов'язковим чином мають бути членами церкви, не 
стоять на зауваженні і не притягнуті до церковної 
дисципліни.

џ Кількість гравців в команді - від 7 до 18 осіб.

џ Обирається капітан команди.

џ Кожна команда повинна мати назву.

џ Від кожної команди обирається учасник, який засвідчить 
про своє звернення до Господа 
(свідоцтво буде записано у відео репортаж).

џ Команди-учасники Міжцерковної Футбольної Ліги 
заповнюють «Заявку на участь» (Заявку отримує капітан 
команди в друкованому або електронному варіанті).

А з Нього все тіло, 
складене й зв'язане всяким 

допомічним суглобом, 
у міру чинності кожного 
окремого члена, чинить 
зріст тіла на будування 

самого себе любов'ю.
(Еф.4:16)

Формат турніру

ОРГАНІЗАТОР ТУРНІРУ 
компанія REJO

надання міні-футбольних 
полів та манежів, організація та 

проведення футбольних змагань, 
дитяча академія, 

будівництво футбольних полів
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ПРОВЕДЕННЯ ТУРНІРУ 

џ Комфортне міні-футбольне поле або манеж СК «Політ» 
џ Покриття – штучна трава з гумовим гранулятом 

(Salteх, Finland)
џ Професійне спортивне освітлення
џ Стандартні міні-футбольні ворота
џ Зона для глядачів та трибуни

Додаткові послуги:
роздягальні, душові, кафе, туалети, парковка.

Старт – 9.09.2017 р
(дата старту турніру може змінитися)

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ
СК «Політ» 

(пр. Повітрофлотський, 80)

ТАЙМІНГ
9:00-21:00

КІЛЬКІСТЬ КОМАНД
від 8 до 16

Головна цінність турніру:
братська любов, 

взаємоповага,
підтримка, стриманість.

МЕТА ТУРНІРУ

џ Спілкування і знайомство братів різних церков, 
розвиток і зміцнення міжцерковних відносин.

џ Проповідь Євангелія через футбол як найпопулярніший 
вид спорту.

џ Розвиток комунікабельності, взаємопідтримки, вміння 
працювати в команді.

џ Підтримка хорошої фізичної форми, здорового способу 
життя.
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ПОСЛУГИ ТУРНІРУ IFL

џ Онлайн трансляція
џ Повне відео кожного матчу
џ Відеофрагменти кращих моментів матчу
џ Фотозвіт кожного матчу
џ Загальна статистика команд
џ Кваліфіковані судді
џ Хронометрист
џ Лікар
џ Манішки
џ Ігровий м’яч (Select)

НАГОРОДЖЕННЯ УЧАСНИКІВ

џ Команді-переможцю - цінний спортивний приз 
і Кубок IFL

џ Почесні грамоти
џ Медалі
џ Всім командам - цінні спортивні призи

Персонал Ліги

Ласкаво просимо
в Міжцерковну 

Футбольну Лігу IFL! 

КОНТАКТИ

Вадим Корольов
CEO компанії REJO

Головний організатор IFL
097 730 20 20

korolovrejo@gmail.com

Марина Корольова
організатор IFL

097 742 74 74

Нагородження
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