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Liga Firm
Rzeszów

CITIZEN
Liga Firm Rzeszów
Organizujemy największe w regionie rozgrywki piłkarskie
dla Firm i Instytucji. Rozgrywki odbywają się dwa razy w
roku w systemie ligowym:
‣ sezon Wiosna/Lato
‣ sezon Jesień/Zima
Każdy sezon to 11 kolejek meczowych, trwających w
sumie ok. 3 miesiące. Rozgrywki odbywają się na Hali
ZSE w Rzeszowie. Każdy mecz opatrzony jest pełnym
zapleczem statystycznym oraz relacją wideo na żywo
prowadzoną przez serwis www.podkarpacielive.pl
Interaktywny terminarz oraz rezultaty meczowe znajdują
się na stronie www.ligafirm.rzeszow.pl. Wyniki spotkań
można obstawiać za pośrednictwem serwisu
www.kicktipp.pl walcząc tym samym o dodatkowe
nagrody. Sezon kończy się Galą Finałową w Klubie
Piekiełko w Hotelu Rzeszów, gdzie wręczane są
nagrody dla najlepszych indywidualności oraz ekip.
Najlepsza drużyna zostaje reprezentantem naszego
regionu w Europejskich Mistrzostwach Piłkarskich dla
Firm [EFBLU].
Aktualnie trwają zapisy do IX edycji LFR.
ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ I DOŁĄCZ DO NAS!

Zaplecze
organizacyjne
11 meczów drużyny w sezonie.
Jeden mecz ligowy w tygodniu,
w środy, czwartki lub piątki.

Rozgrywki odbywają się na Hali ZSE.
Ul. Hetmańska 120, Rzeszów.
Wymiar pola gry 40x20m.

Profesjonalne zaplecze sędziowskie.
Mecze Ligowe sędziuje Michał Potępa,
najlepszy sędzia futsalowy w regionie.

Futsalowy regulamin rozgrywek.
Kompletny regulamin rozgrywek oparty
o zasady zawodowego futsalu.

Zaplecze
medialne & statystyczne
Relacje wideo na żywo z meczów.
Profesjonalne relacje wideo na żywo z
systemem BroadcastLive 1080p.

Bramka i interwencja kolejki.
Co tydzień odbywa się głosowanie na
najładniejszą bramkę i interwencję.

System statystyk.
Kompleksowe statystyki zespołowe
oraz indywidualne zawodników.

System typer Kicktipp.
Wyniki spotkań można obstawiać,
walcząc o dodatkowe nagrody.

Gala Finałowa.
Oficjalne zakończenie sezonu w klubie
Piekiełko w Hotelu Rzeszów.

Nagrody indywidualne i drużynowe.
P u c h a r y, m e d a l e o r a z n a g r o d y
materialne m.in. zegarki marki Citizen.
MB Aerospace - Mistrz sezonu Wiosna/Lato 2018

Wpisowe do Mistrzostw EFBLU.
Mistrz każdego sezonu wygrywa
wpisowe do Mistrzostw EFBLU.

Kontakt
Liga Firm Rzeszów
Tel: 786 140 833
E-mail: biuro@ligafirm.rzeszow.pl
Strona: www.ligafirm.rzeszow.pl
Fanpage: www.facebook.pl/ligafirmrzeszow

ZGŁOŚ DRUŻYNĘ

Grają z nami

