Талісман збірної України з футболу

ІДЕЯ №20

Проект-ідея про організацію і проведення конкурсу
по визначенню талісману збірної України з футболу

Міжнародною радою „Віжи - 3000” ще в 2003 році було проведено велику
організаційно-аналітичну роботу по визначенню тварини, яка би найбільше підходила для
талісману збірної україни з футболу.
Так, після опитування близько 2.5 тис. болільників з 17 областей України, яким було
запропоновано назвати найпопулярнішу та найрозповсюджену тварину в нашій країні,
яка би змогла стати талісманом збірної України з футболу були названі такі тварини як:
косуля, лисиця, заєць, вовк, ведмідь, вепр, білка, хом'як, їжак, лось, бурундук, а серед
птиць: сокіл, лелека, ластівка, журавель, орел, півень, жайворонок.
Переважна більшість опитаних (78 %) назвали косулю, (17 %) – лелеку.
Крім того, косуля – тварина, яка мешкає на переважній більшості території України.
Ця рухлива, граціозна тварина якнайкраще пасує для того, щоб стати спортивним
символом. Косуля гарно і ефектно виглядатиме на будь-яких виробах спортивної
атрибутики: прапорах, футболках, багаточисленних поліграфічних та
сувенірно-рекламних виробах.
Важливо і те, що косулі немає серед спортивних талісманів інших країн.
При опитуванні ми просили назвати також ім'я для талісмана. Було Футті, Фуфик, Уффі,
Футя, Болла, Фунтик, Футба, Утик, Туффі, Фуфі та багато інших.
Наша пропозиція назвати талісман - „Фуфик”.
Детально розроблені варіанти, дають змогу побачити талісман у різних ракурсах, а
також уявити його в об'ємному виконанні, якщо в цьому виникне потреба.
Колір в якому виконані проекти не слід вважати остаточним.
(У „Додатку” можна побачити ще один варіант кольорового рішення).
На нашу думку було би цікаво для багаточисленних любителів футболу в Україні, якби
всі бажаючі внесли пропозиції по талісману, (яка тварина, назва талісмана, його дизайн,
об'ємне відображення), а вже вболівальники, спільно з федерацією футболу України
відібрали кращий варіант, який би був затверджений на виконкомі ФФУ.
Всіх бажаючих прийняти участь у конкурсі по визначенню талісману збірної України з
футболу, просимо надіслати свої пропозиції, ідеї по адресу: 90202, Україна,
Закарпатська область, м. Берегово, вул Рожошкерт, 60, тел./факс: (03141) 2-30-25,
(03141) 2-40-07, моб. 050-539-96-97, E-mail: vizhije@rambler.ru.
Кращі пропозиції з проектом талісманів будуть передані для розгляду в федерацію
футболу України.
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