


Organizujemy największe w regionie rozgrywki sportowe 
dla Firm i Instytucji. Rozgrywki Futsalowe oraz 
Siatkarskie odbywają w systemie ligowym 2 razy w roku: 

• Sezon A - Wiosna/Lato [Marzec / Czerwiec].

• Sezon B - Jesień/Zima [Październik / Styczeń].


Każdy sezon to 11 kolejek meczowych, trwających w 
sumie ok. 3 miesiące. Rozgrywki odbywają się na 
profesjonalnych pełnowymiarowych halach sportowych:


• Futsal - Uniwersyteckie Centrum Sportowe, Zalesie

• Siatkówka -  CTiR WSIiZ, Kielnarowa 386a.


Każda drużyna zgłoszona do danego sezonu rozgrywa    
minimum 11 spotkań ligowych - mecz każdy z każdym - 
jedno spotkanie na tydzień. Mecze opatrzone są pełnym 
zapleczem statystycznym oraz prowadzone są relacje 
wideo na żywo z każdego spotkania, udostępniane na 
głównym kanale YouTube LFR. Interaktywny terminarz, 
rezultaty meczowe i statystyki znajdują się w panelu na 
głównej stronie LFR. Sezon kończy się Galą Finałową w 
jednym z Rzeszowskich klubów, gdzie wręczane są 
nagrody dla najlepszych indywidualności oraz ekip.


Grają z nami m.in: Deloitte, BorgWarner, G2A.COM, 
Jasionka Airport, Leroy Merlin, MB Aerospace i inni. 

Aktualnie trwają zapisy do X edycji LFR. 
ZGŁOŚ DRUŻYNĘ DO JEDNEJ Z KONKURENCJI. 


CITIZEN  
Liga Firm Rzeszów

FUTSAL SIATKÓWKA

http://m.in
http://G2A.COM
http://m.in
http://G2A.COM


11 meczów drużyny w sezonie. 

Jeden mecz ligowy w tygodniu w środy 

lub czwartki w godz. 19:00 - 21:00.

SYSTEM FUTSALOWY 2x20min.

Profesjonalny ratownik medyczny. 

Każdy mecz opatrzony jest obsługą 
zawodowego ratownika medycznego.

Rozgrywki odbywają się w UCS.

Nowoczesna hala Uniwersyteckiego 
Centrum Sportu, ul. Zelwerowicza, Rzeszów.


Profesjonalne zaplecze sędziowskie. 

Mecze Ligowe sędziuje Michał Potępa. 
Przewodniczący sędziów futsalu ze 
szczebla centralnego Ekstraklasy.

Zaplecze 
organizacyjne

Koordynator rozgrywek. 

Koordynacja ze strony pracownika 
agencji na każdym meczu ligowym.

Wymiar hali to 44x24m.



Relacje wideo na żywo z meczów. 

Profesjonalne relacje wideo na żywo z 
systemem BroadcastLive 1080p. 

Sesje zdjęciowe i profile na stronie. 

Indywidualne i grupowe sesję zdjęciowe 
oraz profile ze statystykami na stronie.

Komentarz relacji wideo na żywo.* 

Każda relacja wideo opatrzona jest 
komentarzem komentatora sportowego.


Bramka i interwencja kolejki.

Co tydzień odbywa się głosowanie na 
najładniejszą bramkę i interwencję.

Zaplecze  
medialne & statystyczne

Kompleksowe statystyki meczowe.

Rozbudowane statystyki z każdego 
meczu udostępniane na żywo.

Zobacz przykład

Zobacz przykład

Zobacz przykład

Zobacz przykład

Zobacz przykład

NOWOŚĆ! 

https://www.facebook.com/ligafirmrzeszow/videos/269958186967535/
http://www.ligafirm.rzeszow.pl/zespol/borgwarner/
http://www.ligafirm.rzeszow.pl/zespol/borgwarner/
https://www.facebook.com/ligafirmrzeszow/videos/1956968641190478/?hc_ref=ARR6bTQQSps9IucmOUyWm68hZ_EIq5NpDy4yNWKShvkuRmegmav1RHDI2qWQo3_2-Ho&__xts__%5B0%5D=68.ARDLq2cv1CFV8Auj7DtxquYJStqcPho2k5dnc7FcEVHPqlFeEJjfh0bUt4fF6musNgYU3W_Sz2HQ9xB1kv9i-Dr6eFz7Tzw6bnnaJ2Rf_Mj2W6IOe4JPuHK9gL7jgZ7FDwpQDCqYVd-EMQROuKektXaZsFiICG64tMsMvA9RVV21kOQgkxWLL-OCHgleHIe5rgKRuBYoGaYHufaUDIjkN0ZNIa3v3MIG6QOC7xY&__tn__=FC-R
http://www.ligafirm.rzeszow.pl/mecz/zmr-vs-lym/
https://www.facebook.com/ligafirmrzeszow/videos/1956968641190478/?hc_ref=ARR6bTQQSps9IucmOUyWm68hZ_EIq5NpDy4yNWKShvkuRmegmav1RHDI2qWQo3_2-Ho&__xts__%5B0%5D=68.ARDLq2cv1CFV8Auj7DtxquYJStqcPho2k5dnc7FcEVHPqlFeEJjfh0bUt4fF6musNgYU3W_Sz2HQ9xB1kv9i-Dr6eFz7Tzw6bnnaJ2Rf_Mj2W6IOe4JPuHK9gL7jgZ7FDwpQDCqYVd-EMQROuKektXaZsFiICG64tMsMvA9RVV21kOQgkxWLL-OCHgleHIe5rgKRuBYoGaYHufaUDIjkN0ZNIa3v3MIG6QOC7xY&__tn__=FC-R
https://www.youtube.com/watch?v=VcweDUSJfTQ&list=PLxC1C9na8kn9lsGyPyZthhk9BgKxgcFiz
http://www.ligafirm.rzeszow.pl/mecz/zmr-vs-lym/
https://www.youtube.com/watch?v=VcweDUSJfTQ&list=PLxC1C9na8kn9lsGyPyZthhk9BgKxgcFiz
https://www.facebook.com/ligafirmrzeszow/videos/269958186967535/


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY REGULAMIN FUTSALU

Zgłoś zespół

Liga Firm Rzeszów 

Tel: 786 140 833 

E-mail: biuro@ligafirm.rzeszow.pl 
Strona: www.ligafirm.rzeszow.pl 

Fanpage: www.facebook.pl/ligafirmrzeszow


Zapisy trwają do 04.03.2019.

LISTA UCZESTNIKÓW

Nagrody indywidualne i drużynowe. 

Puchary, medal, statuetki + materialne.

- I miejsce - Voucher Fulsport (700zł)

- II miejsce - Voucher Fulsport (500zł)

- III miejsce - Voucher Fulsport (300zł)

- Król strzelców - Zegarek Citizen (300zł)

- Top bramkarz - Zegarek Citizen (300zł) 
- Najładniejsza bramka każdej kolejki 

Voucher ButyJana (50zł / suma 550zł) 
- MVP Rozgrywek - Voucher 2-os. na 

weekendowy pobyt w Hotelu Splendor.

Lista nagród

*Komentarz relacji wideo na żywo 
zostanie wprowadzony przy minimum 

12 zgłoszonych drużynach do rozgrywek, 
oraz pozyskaniu kluczowego sponsora.

http://www.ligafirm.rzeszow.pl/wp-content/uploads/2018/11/4.-Lista-uczestnik%C3%B3w-rozgrywek-LFR-Edycja-X.pdf
http://www.ligafirm.rzeszow.pl/wp-content/uploads/2019/02/3.-Formularz-zg%C5%82oszeniowy-LFR-Edycja-X.pdf
mailto:biuro@ligafirm.rzeszow.pl
http://www.ligafirm.rzeszow.pl
http://www.facebook.pl/ligafirmrzeszow
mailto:biuro@ligafirm.rzeszow.pl
http://www.ligafirm.rzeszow.pl
http://www.facebook.pl/ligafirmrzeszow
http://www.ligafirm.rzeszow.pl/wp-content/uploads/2019/01/2.-Regulamin-Futsal-LFR-Edycja-X.pdf
http://www.ligafirm.rzeszow.pl/wp-content/uploads/2019/01/2.-Regulamin-Futsal-LFR-Edycja-X.pdf
http://www.ligafirm.rzeszow.pl/wp-content/uploads/2019/02/3.-Formularz-zg%C5%82oszeniowy-LFR-Edycja-X.pdf
http://www.ligafirm.rzeszow.pl/wp-content/uploads/2018/11/4.-Lista-uczestnik%C3%B3w-rozgrywek-LFR-Edycja-X.pdf

