
 



Witaj Kibicu! 

Jeśli sięgnąłeś po ten magazyn, to 

znak, że chcesz jeszcze więcej 

dowiedzieć się o XII V-Mundialu, 

który odbywał się w Republice 

Palmowej.  

Czytając „GOOOOLA” będziesz 

mógł dowiedzieć się, z jakim 

nastawieniem przystępowali do 

zmagań poszczególni trenerzy, 

jakie stawiali przed sobą cele. Dziś 

możemy zweryfikować, czy mieli 

racje oceniając szanse swoich 

drużyn podczas potyczek z 

najlepszymi reprezentacjami 

mikroświata. Dowiemy się 

również, co sądzili o przeciwnikach 

i w jakich grupach chcieliby się 

znaleźć jeszcze, gdy podział ten nie 

był znany. 

Przed Tobą garść statystyk drużyn 

przed przystąpieniem do turnieju 

oraz niewielka ilość ich osiągnięć 

w czasie zawodów. Naczelnym 

statystykiem La Palmy jest Seńor 

Lorenzo Sastre. 

Nie wszyscy trenerzy znaleźli 

jednak czas, by porozmawiać z 

Seńoritą Juliettą Tedder, być może 

ten czas poświęcili na 

przygotowania do V-Mundialu, ale 

czy im się to opłaciło? Wszelkie 

oceny pozostawiamy Wam – 

Kibicom! 

(-) Hugo Miramontes 



16. TRENERÓW – GLADIATORZY NA ARENIE ZMAGAŃ 

Tak naprawdę to oni są 

największymi gwiazdami podczas 

całego V-Mundialu. Choć to nie 

trenerzy wychodzą na płytę 

stadionu, wszystkie oczy zwrócone 

są ku nim, a źle dobrana taktyka 

może przerodzić się w prawdziwy 

blamanż. Wszyscy już chyba 

poznali kim tak naprawdę są, ale 

czas dowiedzieć się, jakie mieli 

cele na ten turniej i ile udało się im 

z tego zrealizować. Na kolejnych 

stronach przedstawiamy opisy 

drużyn wraz z krótkimi 

statystykami osiągnięć podczas 

tych zawodów.  



 

Trudno jest charakteryzować 

zespół Al-Farunu. Widać, że kadra 

jest stopniowo odmładzana, ale na 

darmo szukać w niej pojedyncze 

perełki. Sztab stawia na wyrów-

nany, ale dodajmy, silny skład o 

czym mogliśmy przekonać się 

podczas meczów grupowych. Na 

tym V-Mundialu jest chyba jednak 

za wcześnie by myśleć o najwyż-

szych laurach, ale awans do 

ćwierćfinałów nie jest dla nas 

zaskoczeniem. 

Sukcesy: 
III miejsce V-Mundial sezon 13 
Trener: Köse Mehmed SZEVKET 
Siła zespołu: 8 
Wartość zespołu: 46 615 364 econ 
Najwyższe zwycięstwo: 8-0 z 
Baridasem (2014-01-12) 
Najwyższa porażka: 0-8 z Bantu 
(2012-12-16) 
Najwięcej występów w 
kadrze: Jalal Khuzaymah (35l.)-150 
Najwięcej bramek w 
kadrze: Alladin Yahyah (32l.)-49



W bramce Samson stanowi wy-
starczającą zaporę, gorzej jeżeli 
przyjdzie stanąć w bramce jego 
zmiennikowi. 

Zarif (8b.), Pedro (9b.) i Hulubaru 
(8b.) to mieszanka sporego 
doświadczenia, wigoru i młodości. 
Jeśli przychodzi im grać z 
czwartym obrońcą, to jest to 
Baldovin lub McArthur. Znacznie 
jednak odstają od poziomu repre-
zentacyjnego. 

 
W pomocy Khuzaymah i Yahyah 
(obaj 12b.) stanowią o sile zespołu 
i jej ewentualnych sukcesach. 
Pomagają im w tym równie 
doświadczony Karam (11b.), ale 
także Mansur (10b.) i Asprilla (9b.) 

Olaf Gazdowski (9b.) to młody i 
obiecujący gwiazdor, którego za-
daniem jest wykańczanie akcji. W 
razie konieczności Qutuz jest dru-
gim w parze atakujących. 

 

Köse Mehmed 

SZEVKET 

 
 
 
 
 

Jaki jest cel na V-Mundial w 
Republice Palmowej? 
Jestem realistą. Kadra 
potrzebuje ogrania i 
częściowej przebudowy. 
Mierzę w wyjście z grupy. Co 
będzie dalej, pokaże los. 
Jakie emocje u Seńora 
wyzwalają v-wydarzenia 
sportowe? 
Najczęściej zmagania 
sportowe budzą we mnie 
pozytywne emocje. 

Największe, gdy pokonam 
znacznie silniejszą kadrę naro-
dową. 
 



Al Rajn słynie z aktywnych kibi-
ców i komentatorów. Jak Seńor 
odbiera ich opinie? 
W gruncie rzeczy są wyrozumiali. 
Oprócz mnie jeszcze trzech oby-
wateli Kalifatu Al-Farun prowadzi 
drużyny w SAR Camel League. 
Choć czasami bywają upierdliwi. 
Raz już byłem na wylocie z posady 
selekcjonera. Ocaliła mnie dobra 
gra w ostatniej edycji Ligi V-
Światowej. 
 
Jak Seńor odniesie się do sytuacji, 
w której trzeba rozegrać decydu-
jący mecz a rywalem jest jedna z 
Rajńskich drużyn? Ten fakt ma 

jakieœ znaczenie w przygotowa-
niu się do meczu? 
Zawsze w meczach decydujących 
staram się wystawić najmocniejszy 
skład. Dodatkowo, lepiej płacę 
piłkarzom za wygranie spotkania. 
Nie patrzę na to, kto jest rywalem. 
Chcę, tak jak każdy zajść jak 
najdalej. 
 
Jest Seńor Przewodniczącym Rady 
Języka Faruńskiego. Jak w tym 
języku będzie brzmieć: powodze-
nia podczas V-Mundialu w Repu-
blice Palmowej? 
Hawzar ilaa v-Musubaq wi 
Jamharya Nakhla. 

  



 
 

W gronie faworytów do mistrzo-
stwa nie mogło zabraknąć rajskiej 
drużyny. Od kilku sezonów należą 
do œścisłej mikronacyjnej czołówki. 
Poprzedni sezon Ligi Światowej 
zdecydowanie odpuścili, ale w 
czterech poprzednich mieścili się 
zawsze w „trójce. W trudnej 
grupie niestety ulegli Elderlandowi 
i Wandystanowi, kończąc tym 
samym zmagania w turnieju już w 
fazie grupowej. 

Sukcesy: 
Dwukrotny wicemistrz V-Mundialu 
sezon 5 i sezon 10 
III miejsce V-Mundial sezon 13 
Triumfator w Lidze Światowej 
sezon 14 i sezon 17 
Triumfator w Pucharze 
Interkontynentalnym Sezon 8 
III miejsce w Lidze Światowej 
sezon 12 
III miejsce w Pucharze 
Interkontynentalnym sezon 16 
Trener: Hamad AL-QADIR 
Siła zespołu: 10 
Wartość zespołu: 63 183 843 econ 
Najwyższe zwycięstwo: 8-1 z 
Surmeniš (2013-09-18) i 7-0 z 
Elderlandem (2013-02-03) 



Najwyższa porażka: 0-4 z Sarmacjš 
(2010-07-21) i z Dreamlandem 
(2010-11-24) oraz 1-5 z Sarmacją 
(2009-03-28) 

Najwięcej występów w 
kadrze: Leonard Soporek (37l.)-
218 mecze 
Najwięcej bramek w 
kadrze: Fekrat Sati(33l.)-112 goli

 

Największą bolączką trenera Al-
Qadira jest obsada bramki. W wyj-
ściowym składzie gra Robertson 
(8b.), ale podczas tych mistrzostw 
wpuścił zbyt wiele bramek. 

Soporek, Bonora i Vik (odpowied-
nio 10, 12, 13b.) to świetni 
obrońcy, ale średnia ich wieku jest 
wyższa niż 34 lata. W razie po-
trzeby gotów do gry jest młodzie-
żowiec do Nascimento (9b.), wró-
żymy mu świetlaną przyszłość. 

Pomoc rajńskiej reprezentacji jest 
raczej najlepszą formacją spośród 
wszystkich reprezentacji. Sześciu 
zawodników, którymi nie pogar-
dziłby żaden trener. I tak nie spo-

sób nie wymienić jako pierwszego 
Tyszkę (15b.!!!), to iście poetycko  
 

 
grający piłkarz. Sati i Abdul-
Rahman (obaj 14b.) to jedni z naj-
lepszych piłkarzy w historii. Ten 
pierwszy, pomimo tego, że gra w 
środku pola, jest najlepszym 
strzelcem spośród wszystkich 
zawodników grających dla 
jakiejkolwiek reprezentacji! Przy 
nim błyszczą Mordelius I Downing 
(13b.), a w rezerwie jest jeszcze 
Yarza (10b.), który poradziłby 
sobie w większości reprezentacji. 

Atak nie jest już tak znakomity, co 
nie znaczy, ze słaby. Frances (11b.) 

czy nawet Sakai 
(9b.) to znakomita 
alternatywa do 
strzelania goli dla 
fenomenalnej 
pomocy. 

Niestety to nie 
wystarczyło do 
wyjścia z grupy. 



 

Hamad AL-QADIR 

 
Od niedawna jest Seńor trenerem 
kadry narodowej. Jest już Seńor 
gotowy na V-Mundial? 
Powiedzmy, że jestem gotowy. 
Przed V-Mundialem rozegrałem 
jeden mecz towarzyski. Sułtanat Al 
Rajn wygrał na wyjeździe 7:0 z 
Trizondalem. 
 
Wysoki wynik! Jaki cel stawia 
Seńor swojej drużynie podczas V-
Mundialu w Republice Palmowej? 
Wiadomo, chciałoby się wypaść 
jak najlepiej. Wiem, które kadry 
narodowe są silne. Mniej więcej 
znam też umiejętnoœci trenerów. 
Jak będzie w praktyce, dopiero się 
okaże. Na V-Mundialu debiutuję, 
dlatego też ważne jest, żebym się 
nie skompromitował. 

Wielu trenerów przyznaje, że 
v-wydarzenia sportowe 
wyzwalają w nich duże 
emocje. Jak to wygląda u 
Seńora? 
Jestem starym wyjadaczem. 
Od kilku lat prowadzę 
drużynę Star Al Muhar. 
Emocje rzadko mi towa-
rzyszą. 
 

Piłka nożna cieszy się popularno-
ścią wśród kibiców Sułtanatu Al 
Rajn? Jak reagują na poczynania 
drużyny? 
Dopiero przekonam się. Zostałem 
selekcjonerem pod koniec 2014. 
Jeszcze nie miałem okazji podpaść 
kibicom. 
 
Co motywuje Seńora do działania 
w mikronacyjnym sporcie? 
Pełniłem różne funkcje publiczne 
w Federacji Al Rajn. Jakoœ od po-
czątku najbardziej ciągnęło mnie 
do sportu. Przez kilka lat byłem 
Prezesem Rajńskiej Federacji Pił-
karskiej. Po przerwie wróciłem w 
nieco innej roli. Od października 
jestem Sekretarzem Generalnym 
Rajńskiej Federacji Piłkarskiej.

  



 

  
 
Szansę reprezentacji Bantu 
należało upatrywać w 
bezpośrednim spotkaniu z 
Dreamlandem. Nigdy wcześniej 
nie odnieśli żadnego znaczącego 
sukcesu. Tymczasem już w 
pierwszym spotkaniu sensacyjnie 
pokonali Pięciopolskę i pokazali, że 
chcą włączyć się do walki o 
najwyższe lokaty. Nie podołali 
jednak Sarmatom, z którymi 
przegrali w ćwierćfinale. 
 
 
 
 

Sukcesy: Brak 
Trener: Patroness NOWAKI 
Siła zespołu: 8 
Wartość zespołu: 54 805 288 econ 
Najwyższe zwycięstwo: 8-0 z Al-
Farunem (2012-12-16) 
Najwyższa porażka: 0-6 z Al-
Farunem (2011-12-07), 1-7 z Al-
Farunem (2013-02-20) 
Najwięcej występów w 
kadrze: Ehioze Mkipa (33l.)-164 
mecze 
Najwięcej bramek w 

kadrze: Warren Curle (33l.)-81 goli  



Między słupkami stoi Ogocha 
(10b.) i to od niego trener Nowaki 
rozpoczyna ustalanie składu - nie 
dlatego, że jest absolutną gwiazdą 
zespołu. Raczej z powodu braku 
rywalizacji. 

Obrona jest oparta na najbardziej 
doświadczonym zawodniku w 
historii Bantu, Mkipie (10b.). Pozo-
stałe miejsca uzupełniają rutyniarz 
Mamo (8b.) oraz dwaj świetni 
młodzieńcy: Lillo (8b.) i Bound (7b. 
i 19 lat!) 

Największą gwiazdą zespołu jest 
Avery (14b.). Kto wie czy nie 
będzie świecił najjaśniej spośród 

wszystkich zawodników turnieju. 
Ma na to całkiem poważne 
papiery. Razem z nim w pomocy 
grają Guobadia, Zeigbo, Quintero i 
Allansson (10b.). Warto zwrócić 
szczególną uwagę na tego ostat-
niego. Ma dopiero 23 lata i ude-
rzenie z dystansu mogące powalać 
mury, a na tym turnieju strzelił już 
2 bramki. 

Atak ma niekwestionowanego 
lidera, Curle (10b.) czuje się nieza-
grożony na tej pozycji od kilku 
sezonów. Wiek już jednak robi 
swoje i ten V-Mundial to chyba 
ostatnia szansa na zapisanie się w 
annałach oraz pamięci kibiców. 

 

Patroness NOWAKI 

Seńor, jakie wiążesz nadzieje z 
V-Mundialem w Republice 
Palmowej? 
Mam nadzieję, że nie wypadnę 
tragicznie. Chcę się odbić od 
dna, do którego kadra pukała w 
2014. 
 
V-Mundial to duże emocje. Jak 
Seńor je odbiera, jak sobie z 
nimi radzi? 
Pozwolę sobie nie 
odpowiedzieć na to pytanie. 

 



Jak Seńor ocenia szanse nowo 
dołączonych drużyn do Ligi? 
Jedną z nich jest Samban 
Zachodni. 
Nowicjusze mają 50% szans na 
awans. W grupie może namieszać 
Królestwo Teutonii. Pozostali będą 
dostarczycielami punktów. 
 
Królestwo Bantu w jednej grupie 
z Dreamlandem, Sclavinią i VRP. 
Jak Seńor ocenia swoje szanse? 
Z losowania jestem zadowolony. 
Dobry trener nawet jeżeli obawia 
się jakieœ drużyny nie ujawni o 
którą chodzi. ;) 

Kibice Królestwa Bantu wspierają 
trenera swojej drużyny 
narodowej? Jak wyglądają Wasze 
relacje? 
 
Jeszcze na rękach mnie nie nosili. 
Gdy przejąłem po Szanownym 
trenerze Usaym Awad kadrę w 
listopadzie kibice byli na głodzie. 
Oczekiwali sukcesów. Mieli ku 
temu powody. Bantu zaliczyło 5 
porażek pod rząd. Przyszedłem ja i 
doszły jeszcze dwie. Dopiero 
później zrozumieli, że potrzeba 
czasu. 

 

  



 

 
Sukcesy: brak 
Trener: Gauleiter KAKULSKI 
Siła zespołu: 7 
Wartość zespołu: 32 680 065 econ 
Najwyższe zwycięstwo: 6-1 z 
Surmenią (2014-11-15) 
Najwyższa porażka: 0-8 z Al-Farun 
(2014-01-12) i z Chattycją i Shanią 
(2014-01-22) 
Najwięcej meczów w kadrze: Eriz 
Irigoyen (28l.)-42 mecze 
Najwięcej bramek w kadrze: Boris 
Varvarin-12 goli(z grających Lon 
Alkuaz, Eriz Irigoyen i Alberto 
Urtain-8). 
 

Baridas zasłynął jak dotąd głównie 

z tego, że przegrywał wyraźnie z 

krezusami mikroświatowej piłki, 

ale w zeszłym sezonie nastąpiło 

przebudzenie zespołu. Szanse 

drużyny upatrywać należało w 

dobrym rozegraniu w środku pola. 

Słaby atak, który można porównać 

do poziomu juniorskiego i brak 

powołań na tę pozycję dały o 

sobie znać w decydujących 

meczach, w rezultacie czego 

Baridas z grupy nie awansował. 



Zabezpieczenie bramki jest bardzo 
ważne w kontekście gry drużyny 
Baridasu, wydaje się, że Arrieta 
(11b.) spisał się przynajmniej 
przyzwoicie. 

W obronie widzieliśmy Gallardi 
(9b.) i młody Alonso (9b.) uzupeł-
nieni przez Garitano (8b.) i 
Ibarruriego (7b.). Rezerwy prak-
tycznie nie było. 

Pomoc to najsilniejsza formacja w 
drużynie i to w gruncie rzeczy 
tylko od niej zależały poczynania 
tejże reprezentacji. Irigoyen i 
Palmborg (obaj 12b.) to serce dru-
żyny. Przy nich zarówno Urtain 
(9b.) jak i Alkuaz (8b.) byli 
dopełnieniem środka pola. 

Atak to prawdziwa pustka, po-
mimo aż pięciu zawodników. 
Trudno było osiągnąć korzystny 
rezultat.  

 

 

 

 

 

 

Gauleiter 

KAKULSKI 

 
  



 

 
Sukcesy: 
Dwukrotny Mistrz Mikroświata 
sezon 11 i sezon 15 
II miejsce w Lidze Światowej sezon 
14, 17 i 18 
III miejsce w Lidze Światowej 
sezon 8 i sezon 12 
Trener: Pataca TENZIN 
Siła zespołu: 10 
Wartość zespołu: 53 477 455 econ 
Najwyższe zwycięstwo: 8-0 z 
Baridasem (2014-01-22) 
Najwyższa porażka: 0-6 z 
Elderlandem (2010-09-26) 
Najwięcej występów w 
kadrze: Fahim Safi -190 (z 
grajšcych Ismael Qasim (32l.) -178) 

Najwięcej bramek w 
kadrze: Abdulla Ali (31l.)-102 

 
Obrońca trofeum, choćby z tego 
tytułu jest jednym z faworytów V-
Mundialu w La Palmie. Ostatnie 
dwa sezony byli tuż za podium, ale 
na V-Mundial trener Tenzin 
przygotował zespół w szczególny 
sposób. Drużyna przechodzi 
wymianę pokoleniową, może to 
było jednym z czynników porażki 
w ćwierćfinale. 



Najsłabszym ogniwem w reprezen-
tacji Chattycji i Shanii jest zabez-
pieczenie bramki. Martensson to 
jeszcze młodzian, ale za to niezwy-
kle perspektywiczny. Na V-
Mundialu radził sobie 
wyśmienicie. 

Obrona wydaje się być nieznisz-
czalna. Rutyniarze Qasim (13b.), 
Nawaf (12b.) i Hag (11b.) stanowią 
zaporę nie do przejścia. W przy-
padku, gdy któryś z nich wypadnie 
ze składu, w odwodzie jest jeszcze 
młody Harte (8b.). 

Każdy z szóstki pomocników jest 
wystarczająco dobry, by zagrać w 

pierwszym składzie, ale  numerem 
jeden jest Walif (13b.). Na drugi 
plan schodzą Cortez(12b.), 
Mujahid i Nisanci(obaj 11b.). 
Dopełnieniem jest młody, ale już 
obyty z pierwszą drużyną Arevalo 
(9b.). Nie można też nie 
wspomnieć o Gianie Misso (35l. i 
12b.), który już przed V-
Mundialem zapowiedział koniec 
kariery.  

W ataku niezawodny Ali, który jest 
jednym z najskuteczniejszych 
strzelców w historii. 102 gole w 
oficjalnych spotkaniach musza 
budzić respekt i szacunek (na tym 
mundialu 7 trafień), a w składzie 
jest jeszcze niezły Florindo(9b.) 

 

Pataca TENZIN

 

Ostatni sezon zakończony ze 
srebrnym medalem, wygrane 
już dwie edycje V-Mundialu. 
Zdradzi Wasza Książęca Mość 
cel na V-Mundial w La Palmie? 
Za każdym razem od Prezesa 
Chattshańskiej Federacji 
Piłkarskiej otrzymuję plan 
minimum. Od lat jest nim gra w 
ćwierćfinale. Reszta należała do 
mnie. W tej edycji v-Mundialu 
chciałbym dojść do półfinału. 
 



Wasza Książęca Mość, objąłeśœ 
drużynę, gdy ta nie była w swojej 
szczytowej formie. Jak udało się 
wznieść tak wysoko? Jaki 
powinien być dobry trener? 
Kadrę narodową objąłem w 2011 
w trakcie v-Mundialu. Wtedy nikt 
nie dawał szans Chattycji i Shanii 
na wyjście z grupy. Wcześniej nie 
miałem styczności z x11 więc na 
starcie zostałem skreślony. 
Przypomnę jedynie, że w finale 
pokonałem w karnych 4:2 RF 
Neopolis. Dobry trener przede 
wszystkim musi kochać swoją 
pracę. 
 
Pięć drużyn z Federacji Al. Rajn 
stoczy pojedynek podczas V-
Mundialu. Prawdopodobieństwo 
trafienia z „ braterską”  drużynę 
do jednej grupy jest wysokie. 
Ciężej grać w takim meczu? 
Na boisku nie ma przyjaciół są 
tylko rywale. Na początku miałem 
do tego inne podejście i żal było 
ogrywać Al Rajn, Al-Farun czy 
Bantu. Potem mi przeszło. 
 
Jak Wasza Książęca Moœć ocenia 
szanse Sambanu Zachodniego, de 
facto jednej z najmłodszych 
drużyn w Lidze? 
Szanowny Nicolaas Pieter nie jest 
taki zielony jakby się innym mogło 
wydawać. Prowadzi własną 

drużynę, która do tej pory nie 
poniosła ani jednej porażki i na 5 
kolejek przed końcem sezonu 
awansowała do drugiej ligi. 
Dlatego też nie warto go 
lekceważyć. Osobiście obstawiam, 
że na 75% może wyjść z grupy. 
 
Piłka nożna to mocno stojąca 
dyscyplina w Al Rajnie. Jak Wasza 
Książęca Moœć odbiera reakcje 
kibiców? Zarówno te pozytywne 
jak i negatywne. 
Ze strony kibiców nie spotkałem 
się z negatywną reakcją na moje 
wyniki. O wiele gorzej mieli 
selekcjonerzy innych państw 
federalnych. Pozytywne natomiast 
podbudowują mnie. Cieszę się, że 
innym mogłem sprawić radość. 
 
Pofantazjujmy. Z kim Wasza 
Książęca Mość chciałby znaleźć 
się w grupie? Przed jaką drużyną 
ma największe obawy? 
Przed każdym rywalem czuję 
respekt. Kadry narodowe raz grają 
dobrze, a raz słabiej. Gdybym miał 
stawiać to większy niepokój budzi 
we mnie VRP i La Palma. Choć z tą 
drugą nie wiem jak będzie po 
zmianie trenera. Po ostatniej 
edycji Ligi v-Światowej wiem, że 
należy uważać na Wandystan. W 
grupie chciałbym trafić na Samban 
Zachodni, Dreamland i Sarmację.

  



 

Dreamland od kilku sezonów jest 
postrzegany jako jeden z 
faworytów, jednak nigdy nie udało 
mu się odnieść zwycięstwa w 
całych rozgrywkach. I tym razem 
ta sztuka Dreamlandowi się nie 
udała, bowiem drużyna ta odpadła 
już w fazie grupowej. 

 
Sukcesy: 
III miejsce na V-Mundialu s.13 
II miejsce w Lidze Światowej s.12 
II miejsce w Pucharze 
Interkontynentalnym s.16 
III miejsce w Lidze Światowej s.14 
Trener: Paul VON PANEVNICK 

Siła zespołu: 10 
Wartość zespołu: 103 814 142 
econ 
Najwyższe zwycięstwo: 6-0 z 
Wandystanem( 2013-01-20), 6-0 
ze Surmenią (2012-12-02) 
Najwyższa porażka: 0-4 z Al Rajn 
(2010-10-06), 0-4 z VRP (2013-02-
24), 2-6 z Al Rajn(2013-01-27) 
Najwięcej występów w kadrze: 
Pascal Brochier(34l.)-164 mecze 
Najwięcej bramek w 
kadrze: Michel Houellebecq-100 
goli (z grających Pascal 
Brochier(34l.)-35)



W bramce świetnej klasy, Logan 
(12b.) gwarantuje pewne 
zabezpieczenie od tracenia goli, 
nawet młodziutki Sato w razie 
kontuzji numeru 1 na koszulce nie 
będzie tragedią. 

Bardzo młoda obrona za dwa, trzy 
sezony będzie najlepsza w mikro-
świecie, która oparta na 
Baerentzenie (12b.) i Theodoridi-
sie (11b.), będzie nie do przejścia. 
Na tych mistrzostwach niestety 
sobie nie poradziła. 

Pomoc to przede wszystkim ruty-
niarz i legenda Brochier (12b.). Jak 
dotąd był liderem. Teraz w środku 
pola górują Walter i Bjorkgren 
(oboje 13b.). „Jeśli do tej wspa-
niałej trójki dołączy wcale nie gor-
szy egzekutor rzutów wolnych 
Deleau, to Dreamland może skła-
dać aspiracje do tytułu.” – powia-
dał taż ekspert. Był jednak w błę-
dzie. 

Arrabal (11b.) to jedyna siła w 
ataku – nie była wystarczająca, by 
bić się o najwyższe trofea. 

 

 

 

Paul VON 

PANEVNICK 

  



Dlaczego zespół, który od dziesię-

ciu sezonów nie odniósł znaczą-
cych sukcesów międzynarodowych 
miałby być brany pod uwagę w 
walce o podium? Ano dlatego, że 

są na fali wznoszącej. Niektórzy 
obserwatorzy w Elderlandzie upa-
trywali czarnego konia tego 
turnieju.  

 
Sukcesy: 
Dwukrotny Mistrz Mikroświata 
sezon 3 i sezon 4 
III miejsce w Lidze Światowej 
sezon 8 
Trener: Jacek do NASCIMENTO 

Siła zespołu: 8 
Wartość zespołu: 44 725 082 econ 
Najwyższe zwycięstwo:  6-0 z 
Chattycją i Shanią (2010-09-26) i z 
Surmenią (2014-08-06) 
Najwyższa porażka:  0-7 z Al 
Rajnem (2013-02-03) i z Chattycją i 
Shanią (2013-02-27) 
Najwięcej występów w 
kadrze: Adamek Zurek (35l.)-236 
mecze 
Najwięcej bramek w 
kadrze: Arkadiusz Straszny-108 
goli (z grających Adriano Valusnik 
(32l.)-55).



Loviste (10b.) to główny kandydat 
do gry w bramce i pomimo 36 lat 
radzi sobie znakomicie. 

Wśród obrońców, czy to będą 
ustawieni w trójkę, czy czwórkę 
pewniakiem jest Badger(12b.) oraz 
Rotchen (11b.). W wyjściowym 
składzie pojawia się też Zurek 
(9b.), czyli zawodnik mający na 
koncie najwięcej występów w 
historii piłki reprezentacyjnej 
mikroświata. Artek i Garlowski 
(obaj 8b.) to znakomity wariant do 

gry nawet z piątką obrońców lub 
po prostu do usadzenia legendy 
Zurka na ławce. 

Valusnik (12b.) oraz Ekedahl, Saur i 
Jeszke (wszyscy 11b.) to żelazna 
pomoc, gdzie każda zmiana będzie 
sporym osłabieniem. Liczna kadra 
nie gwarantuje dobrych zmienni-
ków w tej formacji. 

Z przodu grywają Corona (11b.) i 
Rassam (10b.), a to już całkiem 
niezła para napastników, która 
zapewnia najwyższy poziom.

 

Jacek do 

NASCIMENTO

 

 

Królestwo Elderlandu ma na 
koncie już dwa wygrane V-
Mundiale. Seńor Jacku, 
planujesz renesans drużyny 
w tej edycji? Jakie masz 
oczekiwania? Jakich drużyn 
się obawiasz? 
Marzę o tym, żeby Elderland 
po raz kolejny sięgnął po 
tytuł, bardzo dużo czasu 
minęło od ostatniego razu. 
Jestem przekonany, że 

kiedyœ to się stanie, ale czy na 
najbliższym v-mundialu? Obawiam 
się, że nie. Nie stawiam sobie 
jakichœ bardzo wygórowanych 
celów przed v-mundialem. Takie 



minimalne oczekiwania to wyjście 
z grupy, są na to szanse i jak się 
uda, to będę zadowolony. Jak się 
uda zrobić coœ więcej, będziemy 
się jeszcze bardziej cieszyć, a jak 
nie, to płakać też nie będziemy. Po 
ostatniej Lidze Światowej, w której 
nam poszło bardzo źle, to 
powinienem się każdego obawiać, 
ale nie, nie obawiam się nikogo, 
wiem, że z każdym można wygrać. 
 
Po nieudanym starcie w V-
Mundialu zrezygnowałeś z 
trenowania kadry narodowej. Nie 
żałujesz, że zostawiłeś ją na całe 
trzy lata? W jakich 
okolicznościach ponownie do niej 
wróciłeś? 
Może nie tyle nieudanym, co 
takim, który mnie nie 
satysfakcjonował. Z tego, co 
pamiętam, zrezygnowałem po 
zajęciu czwartego albo piątego 
miejsca, więc całkiem przyzwoicie. 
Jednak moim celem było podium, 
nie udało się go zrealizować, więc 
uznałem, że trzeba sobie zrobić 
odpoczynek od reprezentacji. Czy 
żałuję? Z perspektywy czasu tak, 
po mojej rezygnacji Elderland dwa 
razy zdobył mistrzostwo. 
Zbudowałem kadrę i później ją 
oddałem. Brakuje w mojej kolekcji 
tych tytułów. Nie do końca 
pamiętam okoliczności mojego 
powrotu, ale było to po którymś 
nie do końca udanym turnieju. 

Uznałem, że kadra Hadriana 
Augusta już nie jest w stanie 
osiągnąć niczego wielkiego a moja 
przerwa była wystarczająco długa. 
Początkowo miałem trenować 
kadrę wspólnie z Simonem 
McMelkorem, ale ostatecznie 
zostałem sam. 
 
Seńor, wyobraź sobie, że czekasz 
na wynik ważnego meczu. Z 
trudnym przeciwnikiem. Co 
czujesz? 
Na początku naprawdę sporo się 
denerwowałem przed takimi 
meczami. Pamiętam, jak przed 
jednym bardzo ważnym meczem 
pierwszego sezonu ligi 
elderlandzkiej decydującym o 
mistrzostwie, godzinę przed 
meczem nie mogłem sobie miejsca 
znaleźć i bardzo wyczekiwałem 
tego wyniku. Z wiekiem trochę te 
emocje opadły. Teraz staram się 
podchodzić do naszych meczów na 
luzie, bez nerwów. Nie zawsze to 
wychodzi, bo z natury jestem 
trochę nerwowy, ale jest większy 
spokój niż kiedyś. 
 
Jacek do Nascimento to pierwszy 
prezes MUP, która od tego czasu 
przeszła długą drogę. Jak ją Seńor 
ocenia? Jak zmieniła się ta 
organizacja od tamtego czasu? 
Bardzo dużo czasu minęło odkąd 
pierwszy raz byłem prezesem 
MUP. Unia od tego czasu przeszła 



trudną drogę, na której miała kilka 
mniejszych i większych kryzysów, 
ale zawsze z nich wychodziła. 
Obecnie jest w dobrym stanie i 
myślę, że może być jeszcze lepiej. 
Kluczowa sprawa, żeby pilnować 
aktywności delegatów i unikać 
długich przerw między 
rozgrywkami, wtedy powinniśmy 
uniknąć kolejnych przestojów. Jak 
zmieniło się MUP? Bardzo, ciężko 
jest wymienić wszystko, ale takie 
co się najbardziej rzuca w oczy to 
zmiany personalne, praktycznie 
nie ma nikogo, kto byłby w MUP 
od początku. 
 
Można powiedzieć, że byłeś 
uczestnikiem, czy też oberwato-

rem każdego z rozgrywanych 
dotychczas V-Mundiali. Który 
szczególnie zapadł Ci, Seńor, w 
pamięci? 
Tyle ich było, że ciężko coś wybrać. 
Na pewno szczególny był pierwszy, 
chyba nie do końca udany dla 
mnie, ale to był początek 
mikroświatowej piłki nożnej i 
zawsze go będę pamiętał. Dobrze 
się wspomina też te turnieje, które 
wygrywał Elderland, chociaż one 
też były już bardzo dawno. A 
najlepiej to się pamięta ten 
ostatni, bo było stosunkowo 
niewiele czasu, żeby go 
zapomnieć. 

  



 

 

Ostatnie dwa sezony La Palma 
kończyła na podium. Teraz udało 
się awansować do ćwierćfinałów. 
Wysokie miejsce było możliwe, ale 
szalenie trudne do osiągnięcia. 
Wyjście z grupy nie stanowiło 
problemu, ale Elderland stanowił 
przeszkodę nie do pokonania. 
Choć było naprawdę blisko. 

 
Sukcesy: 
III miejsce w Lidze Światowej 
sezon 17 i sezon 18 
 

Trener: Hugo MIRAMONTES 
Siła zespołu: 9 
Wartość zespołu: 53 117 263 econ 
Najwyższe zwycięstwo:  6-0 z 
Baridasem (2014-02-19) 
Najwyższa porażka:  0-4 z Al 
Rajnem (2013-09-04) i z 
Elderlandem (2014-01-12) 
Najwięcej występów w 
kadrze: Chano Madrigal (29l.) i 
Bernard Maquin (32l.)-48 meczów 
Najwięcej bramek w 
kadrze: Chano Madrigal (29l.)-36 
goli.



Abela (11b.) w przypadku dobrej 
gry drużyny winien być brany pod 
uwagę podczas wyboru jedenastki 
turnieju. Rezerwowy Ferraro to 
znakomita alternatywa. 

Betlehem, Espinoza i Hogstrom 
(wszyscy 9b.) pokazali już nie raz, 
że razem czują się świetnie na 
boisku, czy to w trójkę czy 
wzmocnieni przez jednego 
obrońcę. Tym bywa doświadczony 
Maresca (9b.) lub Bosque (8b.). 

Talenty wykonawcy rzutów wol-
nych Villasa i najstarszego w ze-
spole Pedrito (obaj 12b.) jest do-
brze Palmowcom znany, ale już 
wynaleziony gdzieś na pery feriach 

Santa Marii, Harghidan (12b.) to 
całkiem nowa twarz w zespole. 
Calderon i Maquin (obaj 11b.) 
również mieszczą się w pierwszym 
składzie, a dodajmy, że na ławce 
jest jeszcze Chema (10b.) 

La Palma słynęła z gry jednym 
napastnikiem, ale w razie potrzeby 
ofensywnej gry także i drugi na-
pastnik wybiegał na boisko. Rola w 
zespole Chano Madrigala (11b.) 
była i jest niepodważalna, ale 
nigdy nie miał partnera na 
poziomie zbliżonym do własnych 
umiejętności. Przed mundialem do 
kadry został włączony Holt (10b.) i 
widać, że była to dobra decyzja. W 
tej sytuacji juniorzy stracili 
możliwość częstszej gry.

 

 

Hugo MIRAMONTES 

 

Jesteś trenerem kadry 
narodowej od niespełna 
miesiąca. Jak oceniasz swoje 
pierwsze mecze sparingowe? 
Nie boisz się, że V-Mundial 
będzie zbyt dużym wyzwaniem 
dla Twoich umiejętnoœci? 
Pierwsze trzy mecze sparingowe 
były grane z automatyczną 
taktyką, bo przyznam szczerze, 
zapomniałem ustawiać taktykę. 
Całe v-życie prowadzę jeden 
zespół, a teraz nagle mam ich 
tyle, że o nich zapominam. V-



Mundial, to tylko zabawa, 
reprezentacja La Palmy ma 
nienajgorszy zespół, ale są drużyny 
lepsze. Nie boję się, że coś się nie 
powiedzie. Dla mnie bardziej liczy 
się organizacja, niż wynik drużyny, 
choć i tak łatwo tego nie 
odpuszczę. 
 
Ostatni sezon La Palma 
zakończyła na trzecim miejscu, 
Twój poprzednik świetnie radził 
sobie z prowadzeniem drużyny. 
Czujesz na sobie presję? 
Tak, jak pisałem wcześniej - jest to 
dla mnie wyłącznie forma 
rozrywki. Moje umiejętności 
trenerskie w tym systemie są 
marne, ale skoro nie było 
chętnych do objęcia reprezentacji, 
to musimy sobie radzić. Myślę, że 
aż tak źle nie będzie. 
 
Jaki stawiasz sobie cel na XII 
edycję V-Mundialu? 
Wyjście z grupy będzie już ok. Przy 
odrobinie szczęścia powalczymy o 
półfinał, a potem już z górki. Nie 

ma co się napalać na jakieœ 
sukcesy. Co będzie, to będzie. 
 
V-Mundial to z pewnością duże 
emocje. Ja reagujesz na sukces? 
Jak radzisz sobie z porażkami? 
Strasznie nie lubię porażek. Jak 
przegramy już w grupie, to 
pozamykam wszystkie stadiony i 
nie będzie imprezy :D A tak na 
serio, to fajnie będzie osiągnąć 
jakiœ sukces, ale patrzę na to 
racjonalnie i jeśli się nie uda, to 
krzywda nikomu się nie stanie. No 
chyba, ze lud się zbuntuje i mnie 
obali z krzesła. 
 
La Palma jest organizatorem V-
Mundialu. Na jakie niespodzianki 
mogą liczyć kibice? 
Na niespodzianki poczekajmy do 
dnia otwarcia v-mundialu. Wtedy 
odkryjemy większość kart i mam 
nadzieję, że nikt się nie zawiedzie. 
Oby zabawa była przednia i 
zainteresowała większe grono 
naszego społeczeństwa - nie tylko 
trenerów.

  



Zwycięzca Ligi Światowej z XVIII 
sezonu pełni na V-Mundialu w 
Republice Palmowej rolę jednego z 
faworytów. Olbrzymia w tym 
zasługa trenera i jego 
konsekwencji w przygotowaniu 
zawodników. Wyjście z grupy było 
formalnością. 

 
Sukcesy: 
Wicemistrz V-Mundialu sez.15 
Triumfator Ligi Światowej sez.18 
Trener: Ozzy WASHBURN 
 
 
 

Siła zespołu: 10 
Wartość zespołu: 59 966 739 econ 
Najwyższe zwycięstwo: 7-1 z 
Baridasem (2013-09-18) 
Najwyższa porażka: 0-5 z 
Chattycją i Shanią (2014-08-09) 
Najwięcej występów w kadrze: : 
Bartosz Kombinat (28l.)-82 mecze 
Najwięcej bramek w 
kadrze: Franciszek Michalak-44 
gole (z grających Bartosz Kombinat 
(28l.)-40) 



Zespół opiera się na solidności, ale 
i na wysokim poziomie 
umiejętności zawodników. W 
bramce Wiklund (12b.), jeden z 
najlep-szych bramkarzy turnieju, 
ale w razie kontuzji młody 
rezerwowy Latka nie jest 
znacznym osłabieniem. 

W obronie najpewniej grają 
Smokowski, Bashford (obaj 13b.), 
Sefton (11b). To znakomita 
sytuacja dla trenera mieć taką 
defensywę. W przypadku kontuzji 
jednego z nich z ławki wchodzi 
młodzieżowiec Przybyło - jego 7 
belek w tym wieku robi wrażenie. 

W pomocy nie ma zbyt dużego 
pola manewru. Cały środek pola 
jest jednak bardzo mocny i 
wyrównany. Obojętnie, który 
zawodnik zagra, nie osłabia 
zespołu. Na uwagę zwraca fakt, że 
żaden z zawodników nie jest 
typowym liderem. 

W ataku Kahraman i Brożyniak 
(obaj po 11 belek) nie mają sobie 
równych, choć 21-letni Żamojtel 
(7b.) pełniący  rolę jokera w 
przyszłości może stać się gwiazdą 
wielkiego formatu . 

 

 

Ozzy WASHBURN 

 

Od trzech sezonów jesteś 
najlepszym menedżerem 
Ligi V-Światowej. 
Zdradzisz przepis na 
sukces? 
Czytać taką opinię... To 
bardzo miłe! Nie wiem czy 
istnieje coœ takiego jak 
"przepis na sukces", jednak 
bardzo chętnie podzielę się 
kilkoma przemyśleniami. 
Moim zdaniem xperteleven 
można porównać do gry w 
papier, kamień, nożyce. 

Najważniejsza jest umiejętność 



przewidywania, z jaką taktyką 
wyjdzie na boisko przeciwnik. 
Przeglądając jego poprzednie 
spotkania i przyglądając się jego 
zawodnikom, szukając silnych i 
słabych stron, możemy w dużym 
stopniu przewidzieć styl gry 
przeciwnika. Należy również 
pamiętać, że przeciwnik robi to 
samo, a więc powtarzalność działa 
na naszą niekorzyść. Chyba, że 
nasz przeciwnik się jej akurat nie 
spodziewa... Poznając mechanikę 
gry, uczymy się, co w niej jest 
papierem, co kamieniem, a co 
nożycami. 

Doprowadziłeś drużynę VRP do 
zwycięstwa w ostatnim sezonie. 
Jak zareagowałeś na ten sukces? 

Ogromnie się ucieszyłem, w końcu 
to najbardziej prestiżowe 
rozgrywki polskiego mikroświata! 
VRP to mikronacja, w której 
zaczynałem. Sport zawsze był tam 
bardzo ważny, piłka nożna 
najważniejsza. Nigdy nie udało 
nam się wygrać. Byliśmy blisko, 
walczyliśmy zacięcie, jednak 
nieskutecznie. Aż do teraz. Jak tu 
się nie cieszyć? 

Od 2012 roku jesteś trenerem 
VRP. Myślisz, że tak długa 
przygoda z drużyną daje Ci 
przewagę nad innymi trenerami? 

Moim zdaniem ważniejsza od 
ilości czasu spędzonego z drużyną 
jest ilość spędzona z grą - 
poznaniem jej mechaniki, nabytym 
doświadczeniem (koniecznie 
grając z lepszymi od siebie!). Jeśli 
drużyna jest dobrze prowadzona 
(odpowiednie transfery, forma, 
fundusze), można bez problemu i 
większego przygotowania wejść z 
nią w grę o podium. 

„W VRP rozgrywki piłkarskie były 
sportem narodowym. Grali 
prawie wszyscy, liga w 
nadzwyczajnym tempie rosła w 
rankingu, pisały o nas gazety, gra 
była bardzo zacięta”. To Twoje 
słowa. Potem VRP przyłączyła się 
do Trizondalu, odczuwasz jakieś 
różnice pomiędzy odbieraniem 
piłki nożnej w VRP, a w 
Trizondalu? 

Posiadamy trzy związki piłkarskie i 
jedną ligę, łączącą wszystkie 
drużyny - w sumie 10. Aktualnie 
jesteśmy w połowie 20. sezonu. 
Nie ma co ukrywać, czasy bardzo 
się zmieniły... W całym 
mikroświecie różnica w 
aktywności jest ogromna (no, poza 
małymi wyjątkami). W każdym 
bądź razie - w Trizondalu także 
czuję się jak u siebie. 

VRP to jeden z faworytów 
zbliżającego się V-Mundialu. Jak 



oceniasz swoje szanse? Masz 
jakieœ obawy przed którąś z 
drużyn? 

Szanse mam podobne lub nawet 
niższe niż w poprzednich edycjach. 
W tym momencie zacząłem być 
traktowany jako drużyna o 
potencjalnie dużych szansach na 
wygraną, a więc taką, na mecz z 
którą trzeba dać zawodnikom 
większą premię za zwycięstwo, 
dłużej zastanowić się nad taktyką, 
lepiej prześwietlić dotychczasowe 
spotkania. Co do drugiej części 

pytania, nie posiadam żadnych 
obaw względem drużyn. To nie ich 
się obawiam. W rozgrywkach na 
takim poziomie siła drużyny jest 
rzeczą drugorzędną, daje tylko 
nieznaczną przewagę. Tutaj należy 
obawiać się managerów (przykład 
- La Palma, wygrywająca z 
drużynami znacznie silniejszymi)... 
Obawy mam względem 
wszystkich. Oczywiście, względem 
niektórych większe, względem 
niektórych mniejsze, jednak w 
dalszym ciągu względem 
wszystkich.

  



 

Samban Zachodni zaliczył udany 

debiut na tym v-Mundialu! 

Dziesięć powołań, które zrobiono 

od 22 stycznia robi wrażenie. 

Trener Pieter przygotował zespół 

typowo na ten V-Mundial. Widać, 

że Samban Zachodni nie chce 

odstawać od reszty.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Sukcesy: brak 
Trener: Nicolaas PIETER  
Siła zespołu: 9 
Wartość zespołu: 27 640 554 econ 
Najwyższe zwycięstwo: brak 
danych 
Najwyższa porażka: 3-0 z 
Chattycją i Shanią (2015-03-15) 
Najwięcej występów w kadrze: 
brak danych  
Najwięcej bramek w kadrze: 

Rogério Ronaldo (26l.) - 2 gole 



Między słupkami stoi całkiem 
niezły jak na debiutanta Sal (9b.). 
Rezerwa nie jest dużym 
osłabieniem. 

Clara (11b.) to zawodnik, który 
wyróżnia się na tle i tak całkiem 
niezłej obrony. Zespół może 
zestawić zarówno czterech, jak i 
pięciu piłkarzy. Uzupełnienie 
Camposem i Taralidisem (obaj 
9b.), a nawet Kerkhofem czy 
Oorschotem nie będzie osłabiało 
znacznie zespołu. A i młody van 
Gastel może zagrać w 
ostateczności.  

W pomocy prym wiedzie Nguidjol 
(12b.). Jekyll (10b.), Leandro i 
Swift(obaj 9b.) zazwyczaj grają od 
pierwszej minuty, ale pozostali 
gracze niczym nie ustępują. Szansą 
dla tego zespołu mógł być 
wyrównany skład. 

W ataku Buckley i Ronaldo (obaj 
9b.) nie posiadają jakiś 
nadzwyczajnych umiejętności, ale 
grając w parze są niezłym 
pomysłem na ofensywę. 

 

 
 
  

 
 
 

 

Nicolaas PIETER 
 
Samban Zachodni niedawno 
dołączył do Ligi i od razu po-
stawiony został przed tak du-
żym wyzwaniem. Jak Seńor 
ocenia swoje szanse, jaki jest 
cel? Czego się Seńor obawia? 

 
Celem minimum jest dla 

mnie trzecie miejsce w gru-

pie.  
Jednak moim cichym  marze-
niem jest awans do rundy pu-
charowej. O to będzie jednak 
bardzo trudno. 

 
 



Jak Seńor ocenia kondycję swojej 
drużyny? Jest gotowa na V-Mun-
dial? 
Kondycję zespołu oceniam na 
jakieś 75%. Uważam, że uczyniłem 
wszystko, co mogłem, aby jak naj-
lepiej przygotować drużynę do 
rozgrywek. 

 
Seńor, jakie emocje wyzwalają u 
Ciebie v-wydarzenia sportowe? 
Pasjonują mnie rozgrywki SAR 
Camel League. Zawsze z niecier-
pliwością wyczekuję soboty, aby 
zobaczyć moją drużynę (Ururu 
United) w akcji. 
 

Kibice Sambanu Zachodniego dają 
wsparcie?  
Mamy wspaniałych kibiców. Bar-
dzo pozytywnie odbieram ich re-
akcje. Debiutujemy w  
 
rozgrywkach, więc nikt nie ma 
wygórowanych oczekiwań. 
 
Z kim Seńor chciałby trafić do 
grupy i dlaczego? 
Nawet się nad tym nie zastana-
wiałem. Dopiero po losowaniu 
grup zajmę się gruntownie rozpra-
cowywaniem mocnych i słabych 
stron moich rywali. 
 

 

  



 

Sarmacja to najbardziej 

utytułowany v-kraj w historii 

mikronacyjnej piłki. Trzy tytuły 

mistrzowskie mówią same za 

siebie. Ostatni sukces odnieśli na 

ojczystych boiskach cztery sezony 

temu. Kadra pod wodzą trenera 

Zbigniewa zaskoczyła, czego 

efektem jest to, że Sarmacja 

wygrała te mistrzostwa!  

 

 
 
Sukcesy:  
Trzykrotny mistrz Mikroświata 
sezon 7, sezon 9 i sezon 13 
III miejsce V-Mundial sezon 5, 
sezon 11, sezon 15 
II miejsce w Lidze Światowej sezon 
8 
III miejsce w Lidze Światowej 
sezon 10 
Triumfator w Pucharze Interkonty-
nentalnym sezon 14 
Dwukrotnie II i raz III w Pucharze 
Interkontynentalnym 

 
 

 



Trener: Zbyszko VON THORN-
BRONIEK  
Siła zespołu: 10 
Wartość zespołu: 58 920 920 econ 
Najwyższe zwycięstwo: 6-0 z 
Wandystanem (2012-12-02) i z 
Elderlandem (2013-01-06) 

Najwyższa porazka: Najwyższa 
porazka: 0-5 z Dreamlandem 
(2013-08-13) 
Najwięcej występów w kadrze: 
Sven-Inge Elling (36l.)-206 meczów  
Najwięcej bramek w kadrze: Gisle 
Espedal-74 goli(z grajšcych Sven-
Inge Elling(36l.)-51).  

 
 

 

Miims (10b.) to niekwestionowany 
numer 1, jego rywal na tej pozycji -
Halleberg (9b.) zapowiedział już 
zakończenie kariery po V-
Mundialu.  

Tuż przed bramkarzem rządzi duet 
znakomitych obrońców: Elstad i 
Bianchessi (obaj 12b.). Oprócz nich 
w linii zazwyczaj grają Lowe (11b.) 
i Dehlin (9b.)  

Niekwestionowaną gwiazdą 
zespołu jest Eggert (14b.). To w 
nim należy upatrywać także 
zawodnika walczącego o tytuł 

MVP. Wśród pomocników warto 
zwrócić uwagę na doświadczenie. 
Stąd w pierwszej „jedenastce””  
nie zabraknie Puyola, Pompedo i 
Ellinga (wszyscy 12b.). Najczęściej 
grający w historii w barwach 
sarmackiej drużyny piłkarz 
odchodzi po tym sezonie na 
emeryturę. 

W ataku duet Vasco Serafim 
(12b.)- Duffy (11b.) daje mnóstwo 
powodów do radości swoim 
kibicom. W razie problemów może 
zagrać również Izvor (7b.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Seńor, dwukrotnie byłeś już 

trenerem drużyny Księstwa 

Sarmacji i dwukrotnie rezygno-

wałeś. Teraz to Twój trzeci raz. 

Skąd ta niestabilność?  

Uwielbiam symulatory, gdzie 

możesz spełniać się jako menadżer 

sportowy. Niestety w X11 nigdy 

nie osiągałem wybitnych wyników, 

często zapominałem o ustawieniu 

składu czy taktyki. Wiedziałem, że 

są lepsze osoby na to stanowisko, 

więc jak tylko pojawiała się dobra 

osoba to ustępowałem miejsca. 

Zobaczymy, jak to będzie teraz.  

 

Księstwo Sarmacji już trzykrotnie 

sięgnęło po puchar V-Mundialu. 

Jaki jest cel na ten V-Mundial?  

Zbyszko VON 

THORN-BRONIEK 
 

 

Drużyna jest gotowa do 

stoczenia pojedynków? 

Nie bez powody graliśmy 

w II lidze, nasza dawna 

mocna drużyna składała 

się już praktycznie z 

emerytów, wiec musiałem 

mocno odświeżyć zespół, a przez 

ograniczony budżet trzeba było 

sięgnąć po paru młodszych graczy. 

Na V-Mundialu nie ma miejsca na 

ogrywanie juniorów, ale 

jednocześnie nie wystawiając ich 

do gry trzeba liczyć się z tym, że 

nie tylko nie wzrosną im 

umiejętności, ale mogą im 

również spaść. Balans w tej kwestii 

to chyba jedna z kluczowych 

spraw w X11. Chciałbym, żebyśmy 

w Republice Palmowej wyszli z 

grupy - to na pewno!  

 

Jak Seńor reaguje na zwycięstwa? 

Jak radzi sobie z porażkami? 

Zwycięstwa cieszą, z porażkami 

trzeba się liczyć. W wirtualnym 

świecie mogę sobie pozwolić na 

dużo większą cierpliwość i w miarę 

upływu lat nie myślę o porażkach, 



tylko staram się patrzeć do 

przodu, na kolejny mecz! 

 

Jaki powinien być dobry trener? 

Które z tych cech Seńor posiada? 

W X11 przede wszystkim trzeba 

być regularnie. Nie wymaga on 

dużo czasu, ale trzeba w 

odpowiednim czasie pojawić się i 

poświęcić te kilka minut. Do tego 

to, co najważniejsze - rozgryzienie 

systemu X11 zarówno jeśli chodzi 

o taktykę jak i budowanie drużyny.  

Ja mimo tego, że gram w 

Sarmackiej Lidze Piłkarskiej od 

samego początku (od 2006 roku!) 

ciągle się uczę czegoś nowego!                                                  

Jak to jest, gdy trzeba rozegrać 

ważny mecz z jedną z Sarmackich 

drużyn? Czy ten fakt ma jakieś 

znaczenie w przygotowaniu się do 

meczu? 

Na pewno będzie ciekawie, w tej 

chwili praktycznie każdy sarmacki 

samorząd ma swoją drużynę! 

"Oryginalna" reprezentacja 

Księstwa niejako reprezentuje 

Gellonię i Starosarmację, bo inne 

prowincje mają już swoje ekipy. 

Na pewno świetnie wpisuje się to 

w niepisaną tradycję rywalizacji 

między regionami i będzie świetną 

zabawą. 

 

 

  



 

 
 

Sclavinia zdecydowanie odstawała 

umiejętnościami od reszty 

zespołów w grupie A. Powód jest 

prosty, piłkarze od niedawna po 

wielu sezonach przerwy powrócili 

do rozgrywek pod patronem MUP.  

 
Sukcesy:  
Dwukrotny wicemistrz V-Mundialu 
sezon 2 i sezon 3 
III miejsce na V-Mundialu sezon 6 
(wraz z Trizondalem jako RSiT) 

Triumfator Ligi Światowej 

sezon 8 (wraz z Trizondalem 

jako RSiT) 

Trener: Wincenty 

WAŁACHOWSKI  
Siła zespołu: 6 
Wartość zespołu: 11 559 687 econ 
Najwyższe zwycięstwo: b/d 
Najwyższa porazka: b/d 
Najwięcej występów w kadrze: : 

Carl Tullare 
Najwięcej bramek w kadrze: b/d 



Kadra zespołu jest jedną z 
liczniejszych. Do La Palmy 
Wałachowski zabrał nawet trzech 
bramkarzy. Numerem 1 jest 
Kembring (5b.).  

Prawdziwym filarem obrony i 
zarazem liderem drużyny jest 
Holmback (11b.). Wpierają go 
Allberg i Lowendahl (obaj 7b.), 
całkiem solidni piłkarze. W 
składzie z czterema obrońcami 
stawkę uzupełnia Tullare. 

Pomoc to Skeppe i Lenner (obaj 
8b.), Wahlmark (7b.) , 
Gregerstrom oraz Sjoquist . Do 
reprezentacyjnego poziomu 
jeszcze wiele im brakuje. 

W ataku dwa ogniki w osobach 
Barkevalla i Kihlstedta (obaj 7b.). 
Furory pewnie nie zrobią na tym 
V-Mundialu, ale kto wie czy na 
następny nie pokuszą się o koronę 
króla strzelców. 

 

 

 

 

 

 

Wincenty 

WAŁACHOWSKI 

 



 

 

W grupie D Surmenia była głównie 

dostarczycielem punktów. Na 

papierku” to jeden z najsłabszych 

zespołów. Surmenia nie wygrała 

od dwudziestu spotkań. 

Reprezentacja pożegnała się z V-

Mundialem w fazie drużynowej. 

 

 
Sukcesy: brak 
Trener: Sylvana KOPPA  
Siła zespołu: 6 
Wartość zespołu: 13 948 117 econ 
Najwyższe zwycięstwo: 6-1 z 
Wandystanem (2012-12-12) 
Najwyższa porazka: 1-8 z Al 
Rajnem (2013-09-18) 
Najwięcej występów w kadrze: 
Lambros Kapos (31l.) i Gus 
Kafalis(34l.)-122mecze  
Najwięcej bramek w kadrze: 
Leonidas Sotiriadis(34l.)-36  
  



Najjaśniejszą gwiazdą w 

drużynie jest bramkarz Kapos 

(12b.) i to on jest murowanym 

numerem 1. 

W obronie z sześciu obrońców 

może zagrać właściwie każdy i 

trudno tu wymieniać 

najlepszych, gdyż w zasadzie 

tylko Kafalis (8b.) mógł być 

pewny tego, że zagra w 

pierwszym składzie. Pozostali 

rutyniarze powinni już sobie 

dać spokój z grą w 

reprezentacji, a trenerka 

postawić winna na młodzież. 

Widać, że kadra jest stopniowo 

odmładzana.  

Tantos (10b.) i długo, długo nic. 

Tak można rzec o formacji 

środka pola. Ta sama sytuacja, 

co w obronie. Starszyzna niech 

kończy karierę i dawać się 

ogrywać młokosom, a za parę 

sezonów będzie z nich 

prawdziwa pociecha. 

Sotiriadis i Kiourkos (obaj 7b.) 

to w zasadzie jedyny wariant do 

gry dwójką napastników.

 

 

 

 

 

 

Sylvana 

KOPPA 

  



  

 

Zespół jako ostatni dołączył do 

grona  MUP. Największym atutem 

Teutończyków jest osoba ich 

trenera. Doświadczony i chary-

zmatyczny „Kedarmak” zgodził się 

poprowadzić kadrę, choć czasu na 

przygotowania miał niewiele.  

Drużyna niestety nie wyszła z 

grupy. 

 
 
 

 

 
Sukcesy: brak 
Trener: Kedar VIA MARGOŃCZYK  
Siła zespołu: 7 
Wartość zespołu: 19 138 678 econ 
Najwyższe zwycięstwo: brak 
danych 
Najwyższa porażka: 5-0 z 
Chattycją i Schanią (2015-03-18) 
Najwięcej występów w kadrze: 
Dietmar Matteus (23l.) – 6 meczy 
Najwięcej bramek w kadrze: 
Dietmar Matteus – 1 gol 

 

 



Bramkarze nie są najmocniejszą 
stroną Teutonii, ale „ jedynką”  
jest Prinz.  

Hecking (11b.) to największa 
gwiazda zespołu. Widać tutaj 
dobrą rękę trenera. Cała obrona 
opiera się na tym piłkarzu. Do tego 
Matteus (8b.), Bittner i Kotzek lub 
Riedel (wszyscy 7b.). I w zasadzie 
wychodzi całkiem niezłe 
zestawienie. 

Środek pola to chyba najsłabsza 
formacja na tych mistrzostwach, 
pomimo obecności Bade (9b.) i 
Jakoba (8b.). Resztę zawodników 
można zestawiać w dowolny 
sposób, bo na pewno nie będą 
wzmocnieniem. 

Atak z Bischofem (9b.) i 
Achenbachem (8b.) może nieźle 
narozrabiać. W dodatku pierwszy z 
nich ma niezłą smykałkę do 
strzelania wielu bramek. 

 

 

 

 

 

 

 

Kedar VIA 

MARGOŃCZYK 

 

 

Zaledwie parę dni temu 

Teutonia dołączyła do 

Ligi. Jest Seńor zadowo-

lony z przydzielonych mu 

piłkarzy? Są gotowi na V-

Mundial? 

Mieszkańcy Teutonii 

ucieszyli się, że wreszcie 

nasze Królestwo ma 

swoją reprezentację na 

tak wysokim szczeblu 

rozgrywek świata wirtualnego. 

Nasza Federacja wraz z drużyną 



debiutuje i niewielu można się 

spodziewać sukcesów po tak mło-

dej drużynie, jak ta. 

Przydzielono nam piłkarzy z głębo-

kich rezerw drużyn teutońskich 

grających w Lidze Sarmackiej czy 

Lidze Królewskiej, ale cóż. Tak 

krawiec kraje jak mu materiału 

staje. Nie mamy innej możliwości, 

tylko grać w takim składzie, jaki 

jest. Jestem dość doświadczonym 

trenerem i będę stosował taktykę 

uwzględniającą wszelkie nasze 

słabości.  

Czy jesteśmy gotowi? Pytanie 

retoryczne, każdy trener chciałby 

mieć więcej czasu na trening i wię-

cej econ na pozyskanie kolejnych 

dobrych zawodników. 

 

Teutonia wylądowała w jednej 

grupie z Chattycją i Shanią, Kalifa-

tem Al-Farun oraz Sambanem 

Zachodnim. Jakie Seńor widzi 

szanse na wyjście z grupy?  

Tak jak już pisałem w Gazecie Teu-

tońskiej, szansy na wyjście z grupy 

w tym sezonie raczej nie mamy. 

Bądźmy realistami - młodzi za-

wodnicy, nieograni, objęci przeze 

mnie dosłownie w ostatniej chwili, 

to i cudu sie nie spodziewajmy. 

 

 

Jaki Seńor ma cel na V-Mundial? 

W tym sezonie trzeba zbudować 

drużynę, pozyskać trochę utalen-

towanych juniorów i powalczyć o 

to trzecie miejsce. To są cele na 

teraz. 

 

 Teutończycy szukając trenera 

swojej kadry narodowej jedno-

głośnie wskazali Seńora. Jaki po-

winien być dobry trener? 

Dobry trener - menago to ten, 

który chce być z drużyną codzien-

nie (w systemie xperteleven wy-

starczy 10 minut by ogarnąć 4 

drużyny). Nie wolno zaniedbać 

treningów, motywować piłkarzy 

po klęskach. No i najważniejsze - 

zawsze dobrze się zastanowić, jak 

zagra przeciwnik. Mnie udaje sie 

odgadnąć zamiary innych trene-

rów tak w 70%, są lepsi ode mnie 

jak np. menago Kiechajas :) czy 

Karakachanow. 

 

Na koniec mam nadzieję, że nie 

zawiodę zaufania Teutończykow i 

Federacji Królestwa Teutonii. Po-

każemy, że chociaż jeszcze jeste-

śmy słabi piłkarsko, to serce do 

walki mamy wielkie. 

 

 

  



  

 

Trizondal powracił do mikroś-

wiatowej piłki po sezonach 

zastoju. Żal było patrzeć, jak jedna 

z najlepszych reprezentacji w 

historii upada. Na dzień dzisiejszy 

podwaliny zespołu są tworzone od 

początku, ale ambicja trenera van 

Scharfschuetze napawa optymizm-

mem. 

 
 

Sukcesy:  
Triumfator Ligi /światowej sezon 8 
(ze Sclavinią) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Wicemistrz V-Mundialu sezon 2 i 3 
III miejsce V-Mundial sezon 6 (ze 
Sclavinią) 
Trener: Ciaran 53 VAN 
SCHARFSCHUETZE  
Siła zespołu: 6 
Wartość zespołu: 15 945 772 econ 
Najwyższe zwycięstwo: brak 
danych 
Najwyższa porażka: 1-5 z La Palmą 
(2015-03-01) 
Najwięcej występów w kadrze: 
Andrija Kosevic – 4 meczy 
Najwięcej bramek w kadrze: 
Ljubisa Rajic – 1 gol 



Duskovic (8b.) to pewniak między 
słupkami. Nie miał prawa być 
gwiazdą turnieju, ale rozgrywał 
naprawdę dobre mecze. 
 
Młodzi Colakovic i Goranovic (obaj 
8b.) pokazali potencjał swoich 
umiejętności i za dwa - trzy sezony 
to na ich barkach będzie opierała 
się gra reprezentacji. Na tym V-
Mundialu było na to za wcześnie. 
  

Rajic (9b.) i rozgrywający Tosic 
(7b.) muszą na sobie skupić uwagę 
rywali, tak, by Laptosevic i Puric 
(obaj 7b.) mogli zabłysnąć. 
 
Aż sześciu napastników powołał 
trener Trizondalu na ten V-
Mundial, ale w zasadzie gra bez 
Brkovica (8b.) nie miała prawa 
bytu. Towarzyszy mu zazwyczaj 
Hargreaves (6b.), a  w odwodzie 
jest jeszcze Garovic (6b.).

 

 
 

 

 
 
 
 

 

Ciaran 53 VAN 

SCHARFSCHUETZE 
 
 
W porównaniu do więk-
szości drużyn, Trizondal 
to bardzo młoda kadra. 
Jak Seńor ocenia jej przy-
gotowanie do V-Mun-
dialu? 
Prowadzę drużynę naro-
dową od niedawna. 
Managerem piłkarskim 
jestem jednak już dłużej. 
Wiem, że nie da się w 
ciągu paru tygodni stwo-

rzyć drużyny marzeń. 
Nasi chłopcy są młodzi i ambitni. 
Potrzebują ogrania. Jednak obie-
cują, że dadzą z siebie wszystko na 



boisku. A to jest najbardziej obie-
cujące.. jeśli komuś się chce. Nie 
liczymy na zdobycie pucharu, ale 
chcemy pokazać się z jak najlep-
szej strony. 
 
Trizondal w grupie znalazł się z 
Baridasem, Sarmacją i La 
Palmą. Jak Seńor widzi swoje 
szanse w tej grupie? Kogo najbar-
dziej się 
obawia? 
Według rankingów jesteśmy naj-
słabszą drużyną w grupie. Należy 
jednak zwrócić uwagę, że posia-
damy najniższą średnią wieku w 
grupie 
a jednocześnie najwyższą formę. 
Tutaj plasujemy swoje szanse.  Co 
do obaw, każdy mecz traktujemy 
poważnie i każdego przeciwnika 
szanujemy. Obawy jedynie blokują 
psychikę, więc nie boimy się ni-
kogo, ale szanujemy bardziej do-
świadczone zespoły i zawsze do-
puszczamy możliwość porażki. 
Będzie, jak ma być. Mimo 
wszystko jesteśmy dobrej myśli. 
Nie mamy zamiaru oddawać skóry 
zbyt tanio. 

 
V-Mundial startuje już za kilka 
dni. Kibice w Trizondalu aktywnie 
wspierają drużynę narodową? 
Trizondal w ostatnich tygodniach 
posiada  problemy z dostępem do 
serwera i 
egzystencja państwa jest głównym 
tematem rozmów na forum. Nie 
mniej, drużyna posiada wsparcie 
mieszkańców. Zauważmy, że sym-
patie części mieszkańców pozo-
stają przy bardziej doświadczonej 
drużynie związanej z naszą federa-
cją - V RP, tak wiec sympatie 
mieszkańców dzielą się między 
dwie drużyny. To bardziej moty-
wuje do walki. 
 
Jaki ma Seńor cel na V-Mundial?  
Cel został już osiągnięty. Przecież 
razem z innymi mikronacjami bie-
rzemy udział we wspólnym przed-
sięwzięciu. Stąd nie posiadamy 
presji na zdobycie pierwszego 
miejsca. Jedyny cel, to dobra za-
bawa i jak najlepsze zaprezento-
wanie się współuczestnikom tur-
nieju i kibicom. 

  



 

Wandystan jest głodny sukcesów. 
Reprezentacja z sezonu na sezon 
wraca to świetności sprzed lat. 
Ten V-Mundial miał być 
sprawdzianem dla nich. Zdali go 
wyśmienicie – zagrali w finale! 

 
 
Sukcesy:  
Mistrz Mikroœwiata sezon 2 
Dwukrotny wicemistrz V-Mundialu 
sezon 4 i sezon 5 
 
 
 
 

 
Trener: KARAKACHANOW SR.  
Siła zespołu: 8 
Wartość zespołu: 44 725 082 econ 
Najwyższe zwycięstwo: 6-0 z 
Surmenią (2014-02-05) 
Najwyższa porażka: 0-6 z Al-Farun 
(2013-01-13), z Dreamlandem 
(2013-01-20) i z Sarmacją (2012-
02-12)) 
Najwięcej występów w kadrze: 
Fatbardh Korkmaz (28l.)-75 
meczów  
Najwięcej bramek w kadrze: 

Klodian Kacani (28l)-26 goli   



  
Kadra zespołu jest tak wyrównana, 
że trener Karakachanow może 
zestawić swoich podopiecznych w 
każdym ustawieniu, osłabienie nie 
wchodzi w grę. 
 
W bramce gra Simpkns (8b.), choć 
doświadczony Gjakova (8b.) 
również mógłby wyjść w 
pierwszym składzie.  
 
Albion Mustafa (7b. i 
34l.)zapowiedział koniec 
piłkarskiej kariery po V-Mundialu, 
ale jego indywidualnym sukcesem 
będzie czynne zaliczenie imprezy. 
Obrona to przede wszystkim 
Hartnell (10b.), ale i Podbreznik 
(9b), uzupełnieni przez Castro i 
Palokę (obaj 8b.). W rezerwie jest 
wspomniany Mustafa i młody de 
Silva (7b). 

Gwiazdą zespołu jest Murgita 
(12b.) i to na nim spoczywa ciężar 
prowadzenia gry. Wśród 
pomocników warto wymienić 
Durę (10b.), ale Nica i Bushati (9b.) 
również mogą zasługiwać na 
uznanie. W odwodzie jest jeszcze 
najmłodszy z nich, Berisha (8b.) 
 
W ataku trener ma dość spory 
wybór rozwiązań, łącznie z grą 
trzema napastnikami. Najlepszy z 
nich, Korkmaz (11b.), ale i niewiele 
słabszy Kacani (10b.) są pewni gry, 
czy to w parze, czy też wymiennie 
podczas gry jednym graczem z 
przodu. Ciekawym wariantem jest 
także zestawienie Messinga (8b.) 
jako trzeciego.  
 

 
 

 
 

Leszek KARACHANOW 

(Helmut WELTERYCZ) 
 
Wandystan wygrał II Ligę 
Światową. Jak Towarzysz 
Walterycz zareagował na ten 
sukces? Jak radzi sobie 
Towarzysz z porażkami? 
Zaczynałem grać w X11 w 
Anno Wandini 2006, w 
pierwszym sezonie SLP. 



Radzenie sobie z porażkami w 
duchu wandyzmu-żenadyzmu nie 
jest trudne, siła płynąca ze słów 
towarzysza Wandy pozwala 
przetrwać wszelkie trudności.  A z 
okazji sukcesu nałożyłem jeden ze 
swoich wielukapeluszy i 
uściskałem tow. Mugritę. 
(Reprezentacja lubi kapelusze: 
http://wandea.wandystan.eu/264
3) 
 
Piłka nożna to ważna dyscyplina 
w Wandystanie? Kibice wspierają 
drużynę? Jak wygląda sytuacja w 
tej dziedzinie w Wandystanie. 
WLP ma długie tradycje, 
Wandejczycy znają X11, wielu 
kibicuje piłkarzom. Dwie drużyny 
związane z Wandystanem grają w 
SLP. Narodowym  

sportem pozostaje jednak walka z 
monarchofaszyzmem, względnie 
walka o postęp i dobrobyt 
społeczny. 
 
Wandystan w grupie z 
Elderlandem, Surmenią, Al 
Rajnem. Jak Towarzysz ocenia 
swoje szanse w grupie?  
Wielbłądziarze mają największy 
potencjał, ale jak damy z siebie 
wszystko, to mamy szanse na 
pierwsze miejsce w grupie. 
Niemniej - będzie  
ciężko. 
 
Towarzyszu Walteryczu, jaki masz 
cel na V-Mundial? 
Naszym celem jest gra w piłkę 
kopaną w złoto-szkarłatnych 
trykotach. 

 

http://wandea.wandystan.eu/2643
http://wandea.wandystan.eu/2643


PANIENKI 
 

W czasie mundialu na stadio-

nach, podczas meczów La 

Palmy pojawiały się liczne 

pomponiary, które miały wspie-

rać gospodarzy. Wszystkie te 

grafiki przygotowane zostały 

przez Seńoritę Juliettę Tedder.  

Jak widać doping nie pomógł 

Palmowcom osiągnąć dobrego 

wyniku, choć i ćwierćfinał nie-

których zadowala – niekoniecz-

nie kibiców. Mamy nadzieję, że 

pomponiary staną się stałym 

elementem meczów Republiki 

Palmowej. 

 

 

FLOOZY BLIZCO – TYPER 
 
Przez cały miesiąc mieliśmy 
okazję bawić się w typowanie 
meczów. W systemie 
zarejestrowały się 22. osoby. 
najlepszy okazał się Ozzy  
 

 
Washburn, który zgromadził 44 
punkty! Wynik być może nie 
jest piorunujący, ale podczas 
mundialu mieliśmy tyle 
niespodzianek, ze trudno było 
trafić w dokładny rezultat. 

 

 

QUIZ WIEDZY 
 
Przygotowaliśmy dla wszystkich 
kibiców możliwość sprawdzenia 
się z wiedzy na temat 
poprzednich edycji v-Mundiali.  

 
W zabawie wzięło udział 6 
osób, a najlepszy okazał się 
Orjon Surma, który zgromadził 
14 punktów! Gratulujemy! 

 
  



STATYSTYKI PRZEDMUNDIALOWE 
 

By móc zobrazować sobie jaką 
drogę przebyły mikronacje na 
przestrzeni wszystkich sezo-

nów. Tabele zostały przygoto-
wane przez Seńora Lorenzo 
Sastre. 

 



  



  



 



DZIĘKUJEMY 

To ciągle nie wszystkie 

podsumowania, jakie pojawią 

się po v-Mundialu. Wszystkie 

kolejne zestawienia, dokładne 

tabele wszystkich zabaw, 

statystyki tego turnieju będą 

ukazywane na łamach Rumores 

La Palma. Dziękujemy 

wszystkim delegatom, którzy 

poparli kandydaturę La Palmy 

na organizatora XII v-Mundialu. 

Dziękujemy kibicom, którzy 

zaangażowali się w zabawę i 

również urozmaicili to 

piłkarskie święto. 

Osobiście dziękuję Juliettcie 

Tedder i Lorenzo Sastre, którzy 

w ogromnej mierze przyczynili 

się do tego, że turniej ten 

wyglądał okazale i przebiegał 

właśnie w taki sposób. 

Gratulujemy Sarmacji! Do 

zobaczenia na kolejnych 

mistrzostwach!

 

  


