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Дана книга переповідає про витоки та становлення ПЕСофутболу в Укрмережі та Рунеті, а також про перший вітчизняний
іміжбордовий чемпіонат Б-ліги, який відбувався з 21 квітня
по 26 червня 2012 року між командами іміджбордів Рунету
(Сосача, Нульчану, Апачану та Ичану) й Укрмережі (Учану).

Данная книга рассказывает об истоках и становлении ПЕСофутбола в Укрмережи и Рунете, а также о первом отечественном имижбордном чемпионате Б-лиги, который проходил с
21 апреля по 26 июня 2012 года между командами имиджборд
Рунета (Сосача, Нульчана, Апачана и Ычана) и Укрмережи
(Учана).

Її авторами є не лише прямі редактори даної книги, чи
організатори Б-ліги, а й звичайний безосібний українських
та російських іміджборд, який завжди був ладен наповнити
атмосферу гри вдалими висловами чи фан-контентом.

Ее авторами являются не только прямые редакторы данной
книги, или организаторы Б-лиги, но и обычный анонимус
украинских и российских имиджборд, который всегда был готов наполнить атмосферу игры удачными выражениями или
фан-контентом.

Втім, якщо у вас є якісь питання, ви завжди можете звернути- Впрочем, если у вас есть какие-то вопросы, вы всегда можете
ся за цілком конкретними адресами:
обратиться по вполне конкретным адресам:
1. dramatica.org.ua/PBL12 - українська енциклопедія-луркмор,
містить підрозділ, присвячений ПЕСоопису.

1. dramatica.org.ua/PBL12 - украинская энциклопедия-луркмор,
содержит подраздел, посвященный ПЕСоописанию.

2. 0chan.ru/_fc_0chan - наша 2.0-дошка

2. 0chan.ru/_fc_0chan - наша 2.0-доска

3. jakbyjabuvkonem@ukr.net або vk.com/id106918758 2. jakbyjabuvkonem@ukr.net или vk.com/id106918758 - инфорінформаційне забезпечення і зв’язок з громадськістю, особли- мационное обеспечение и связь с общественностью, особенно
во щодо питань з приводу Драматики.
относительно вопросов по поводу Драматики.
4. Skype:
b_league
rakodill

3. Skype:
b_league
rakodill

5. Канали на Твітч:
twitch.tv/b_league, (основний),
twitch.tv/marchel39,
twitch.tv/uchan_tv,
twitch.tv/zoe_0chan.

4. Каналы на Твитч:
twitch.tv / b_league, (основной),
twitch.tv/marchel39,
twitch.tv / uchan_tv,
twitch.tv/zoe_0chan.

6. Ютуб:
youtube.com/channel/UCeIHwLCdDGwGKVKIQwL4VEA

5. Ютуб:
youtube.com/channel/UCeIHwLCdDGwGKVKIQwL4VEA

7. Слідкуйте за регулярними тредами на:
Альтерчані, Альфачані, Апачані, Ексачані, Ичані, Нульчані,
Одинчані, Сеймчані, Сибірчані, Сосачі, та Учані.
Якщо не знаєте адрес, шукайте ці борди у списку:
dramatica.org.ua/LOIB

6. Следите за регулярными тредами на:
Альтерчане, Альфачане, Апачане, Нульчане, Одинчане,
Сеймчане, Сибирчане, Сосаче, Учане , Ычане и Эксачане.
Если не знаете адрес, ищите эти борды в списке:
dramatica.org.ua/LOIB
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Напевно кожен школяр який здатен у футбольні симулятори
хоч раз та створював (або мріяв про це) в тому ж PES’і команду свого класу, двору, etc. Я в свій час не був винятком. Редактор тих ранніх версій гри був не рівня сучасному, але наліпити
форму і дати потрібні імена гравцям можна було.

Наверное каждый школьник который умеет в футбольные
симуляторы хоть раз да создавал (или мечтал об этом) в том
же PES’е команду своего класса, двора, etc. Я в свое время не
был исключением. Редактор тех ранних версиях игры был не
чета современному, но налепить форму и дать нужные имена
игрокам можно было.

Дитинство пішло, на горизонті з’явилися іміджборди.
Школотворчість в ПК іграх було давно забутим, як раптом взимку останнього, перед кінцем світу, року мною був помічений
тред на Сосачі під назвою «PES с рачками по всему миру».
Ідея була оригінальною, організатори обіцяли міжнародний
чемпіонат у режимі симуляції. Анонам необхідно було створити команду своєї борди за умовами турніру і спостерігати за її
грою. Все як колись у школі, тільки замість твоїх однокласників
треба створювати персонажів АІБ. Сосач швидко зляпав
свою команду, пізніше підтягнувся Нульчан. Почалися перші
міжбордові матчі. Ажіотаж був величезний – трансляції дивилися одночасно близько 700 осіб!

Детство прошло, на горизонте появились имиджборды.
Школосоздавание в ПК играх было давно забыто, как вдруг зимой последнего, перед концом света, года мной был замечен
тред на Сосаче под название «PES с рачками по всему миру».
Идея была оригинальной, организаторы обещали международный чемпионат в режиме симуляции. Анонам необходимо
было создать команду своей борды по условиям турнира и наблюдать за ее игрой. Все как когда-то в школе, только вместо
твоих одноклассников надо создавать персонажей АИБ. Сосач
быстро сляпал свою команду, позже подтянулся Нульчан. Начались первые межбордовые матчи. Ажиотаж был огромен –
трансляции смотрели одновременно около 700 человек!

Тоді я і вирішив згадати колишні навички і розворушити
рідний Учан можливістю взяти участь в чемпіонаті і створити «команду-мрію». Таким чином анони змогли спостерігати
вже три бордокоманди. Але далі товариських матчів нічого не
пішло. Щось не вийшло у зарубіжних організаторів, сосачівскі
стріми пропали і про футбол почали потихеньку забувати. Довелося приміряти на себе роль не тільки тренера, а й стрімера.

Тогда я и решил вспомнить былые навыки и встряхнуть родной Учан возможностью поучаствовать в чемпионате создав
«команду мечты». Таким образом аноны смогли наблюдать уже
три бордокоманды. Но дальше товарищеских матчей ничего не
пошло. Что-то не срослось у зарубежных организаторов, сосачевские стримы пропали и про футбол все начали потихоньку
было забывать. Пришлось примерять на себя роль не только
тренера, а и стримера.

Йшов час, інтерес до бордофутболу здавалося згасав. Ніхто
не хотів робити щось сам, всі чекали «допомоги з-за кордону» у
вигляді організації всього. Мені ж спокою не давала ідея створення власного турніру серед борд: що ми, гірше зарубіжних
товаришів? До того ж ідея створення команди відвідала ще
кілька російськомовних іміджборд. Залишалося тільки знайти людей, ентузіазму яких вистачило б для реалізації задумки.
Слава Б-гу вони знайшлися (за що їм велике спасибі), інакше
не спостерігали б ми протягом 2-х місяців дійство під назвою
/ b/ Ліга.

Шло время, интерес к бордофутболу казалось угасал. Никто
не хотел делать что-то сам, все ждали «помощи из-за бугра» в
виде организации всего. Мне же покоя не давала идея создания собственного турнира среди борд: что мы, хуже забугорных товарищей? К тому же идея создания команды посетила
еще несколько русскоязычных имиджборд. Оставалось только
найти людей, энтузиазма которых хватило бы для реализации
задумки. Слава Б-гу они нашлись (за что им большое спасибо),
иначе не наблюдали бы мы в течении 2-х месяцев действо под
названием
/b/ Лига.

Ще раз дякую всім, хто зробив хоч щось корисне для Еще раз спасибо всем, кто сделал хоть что-то полезное для
функціонування проекту за яким протягом двох місяців функционирования проекта за которым в течении двух месяспостерігала не одна сотня анонів!
цев наблюдала не одна сотня анонов!
Песокум Шило

Песокум Шило
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Дякую усім, хто долучився до творення цього дива серед див.
І ні, я кажу не про саму Лігу, а про дещо набагато дивовижніше
аніж будь-який серйозний бізнес інтернетів чи цього світу. Одного разу, я показав б-лігу своєму другові, який не знайомий з
чан-культурою, та тим не менш є шанувальником PES та FIFA
і це могло його зацікавити і таки зацікавило. Першим його запитанням було: «А хто все це фінансує?». «А ніхто» - відповів
я. Отже, головне диво - коли відповідальні і працьовиті люди
збираються заради спільної справи, яка у свою чергу приносить користь не лише їм самим. На смак життя походить зі старання.

Спасибо всем, кто приобщился к созданию этого чуда среди
чудес. И нет, я говорю не о самой Лиге, а о чем-то гораздо
удивительнее чем любой серьезный бизнес интернетов или
этого мира. Однажды, я показал б-лигу своему другу, который
не знаком с чан-культурой, и тем не менее является поклонником PES и FIFA и это могло его заинтересовать и все-таки
заинтересовало. Первым его вопросом было: «А кто все это
финансирует?». «А никто» - ответил я. Итак, главное чудо когда ответственные и трудолюбивые люди собираются ради
общего дела, которое в свою очередь приносит пользу не только им самим. На вкус жизнь происходит из старания.

Курка Аалямб

Курка Аалямб

Суть организаторів /b/ Ліги - Срач і ненависть в Лас-Скайпику.

Суть организаторов /b/ Лиги - Срач и ненависть в ЛасСкайпике.

У СЛАВУ НУЛЬЧАНУ!

ВО СЛАВУ НУЛЬЧАНА!

2-й помічник тренера Нульчану

2-й помощник тренера Нульчана
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І. Песофутбол
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Серія Pro Evolution Soccer налічує кільканадцять ігор, які випускаються уже впродовж багатьох років. Як вона, так і ї головний конкурент - FIFA завжди тримали впевнену першість у
своєму жанрі розваг і тішили серця фанатів гідною графікою та
якістю гри. Мало хто міг здогадуватись, що одного дня ця гра
стане в пригоді самому безосібному, володарю всія інтернетів.

Серия Pro Evolution Soccer насчитывает сверх десятка игр, которые выпускаются уже на протяжении многих лет. Как она,
так и и главный конкурент - FIFA всегда держали уверенное
первенство в своем жанре развлечений и радовали сердца фанатов достойной графикой и качеством игры. Мало кто мог догадываться, что однажды эта игра пригодится самому анонимусу, властелину всея интернетов.

Перший камінець кинув звичайно ж Форчан. На дошці /v/
(Відеоігри) такий собі GermanBro влаштував кілька турнірів
між командами з гравцями названими начесть відеоігор,
при цьому скіли тих гравців були налаштовані відповідно до
популярності і загальної оцінки ігор УРЖ.

Первый камень бросил конечно Форчан. На доске /v/ (Игры)
некий GermanBro устроил несколько турниров между командами с игроками назваными в честь видеоигр, при этом скиллы тех игроков были настроены согласно популярности и общей оценки игр IRL.

Але при цьому ПЕСофутбол, як явище особливе, потребує
безперечно і особливих умов: наявності на борді любителів
ПЕС, певних знань у проведенні трансляцій та організації. Аби
навіть дві борди зустрілися у поєдинку, потрібно прикласти
багато усиль. Що й казати про організацію чемпіонату Ліги.

Но при этом ПЕСофутбол, как явление особое, требует безусловно и особых условий: наличие на борде любителей ПЕС,
определенных знаний в проведении трансляций и организации. Чтобы даже две борды встретились в поединке, нужно
приложить много усилий. Что и говорить об организации чемпионата Лиги.

Гра проходить в режимі симуляції матчу без втручання
(практично) людини в ігровий процес. Тобто, відповідаємо на
улюблене запитання слоупоків, грають боти. Анони (або один
анонімус, як пощастить) створюють команду: її форму, емблему, відбирають персонажів до складу, редагують їх ігрові параметри, зовнішній вигляд гравців (щоб глядачам було цікаво
побачити також «живе» втілення якого-небудь «МЕМА») та
іншу начинку для «оздоблення» своєї команди.

Игра проходит в режиме симуляции матча без вмешательства
(практически) человека в игровой процесс. То есть, отвечая на
любимый вопрос слоупоков, играют боты. Аноны (или один
анон, как повезет) создают команду: её форму, эмблему, выбирают персонажей в состав, редактируют их игровые параметры, внешний вид игроков (чтобы зрителям было интересно
увидеть также «живое» воплощение какого-нибудь «МЕМА»)
и прочую начинку для «облагораживания» своей команды.

Здавалося б, так все просто. Але не тут то було! За організацією
одного матчу, наприклад, /b/ Ліги стоять багато людей. Фанконтент, афіші, оформлення самого PES, інформаційна
підтримка, бампання тредів та багато-багато інших непомітних
(але від того не менш важливі) на перший погляд речей – все
це було справою рук цілої команди людей з різних борд і різних
країн.

Казалось бы, так все просто. Но не тут то было! За организацией одного матча, например, /b/ Лиги стоят много людей.
Фан-контент, афиши, оформление самого PES, информационная поддержка, бампание тредов и прочие-прочие незаметные (но от этого не менее важные) на первый взгляд вещи
были делом рук целой команды людей с разных борд и разных
стран.
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В даному контексті, не потрібно багато слів приділяти на
опис самої гри. Головне, що треба знати бажаючим долучитися
до ПЕСофутбольних змагань, що для участі необхідно встановити чистий PES 2012, завантаживши його за одним з цих посилань:

В данном контексте, не нужно много слов уделять на описанию самой игры. Главное, что нужно знать желающим приобщиться к ПЕСофутбольным соревнованям, для участия необходимо установить чистый PES 2012, загрузив его с одной из
этих ссылок:

thepiratebay.se/torrent/7192040/pes_2012_full_repack
free-torrents.org/forum/viewtopic.php?t=143932
nnm-club.ru/forum/viewtopic.php?t=392569

thepiratebay.se/torrent/7192040/pes_2012_full_repack
free-torrents.org/forum/viewtopic.php?t=143932
nnm-club.ru/forum/viewtopic.php?t=392569

А також патч PESEdit 3.2:

А также патч PESEdit 3.2:

rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4012477
thepiratebay.se/torrent/7164429/PESEdit_2012_patch_3.2

rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4012477
thepiratebay.se/torrent/7164429/PESEdit_2012_patch_3.2

Після запуску гра скаже, що вийшов додатковий контент После запуска игра скажет, что вышел дополнительный коні запропонує оновитися, але цього робити не можна. Одного тент и предложит обновиться, но этого делать нельзя. Однажразу, через те, що тренер оновився, навіть гру довелося пере- ды, из-за того, что тренер обновился, даже игру пришлось пеносити.
реносить.
Для того, аби імпортувати команду (детальніше читайте в Для того, чтобы импортировать команду (подробнее читайописі роботи тренера), необхідно зайти з головного меню в те в описании работы тренера), необходимо зайти из главного
edit-імпорт-команда. Як не шкода, а імпорт команди потребує меню в edit-импорт-команда. Как ни жаль, а импорт команды
заміщення тієї на основі якої вона була зроблена.
требует замещения той на основе которой она была сделана.
Для того, аби грати гру як на стрімі, зайдіть з головного меню Для того, чтобы играть в игру как на стриме, зайдите в главв показаний на малюнку розділ, далі оберіть команди (шукайте ном меню в показанный на рисунке раздел, затем выберите
потрібну в усіх лігах), і грайте. Форма імпортується окремим команды (ищите нужную во всех лигах), и играйте. Форма имфайлом.
портируется отдельным файлом.
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Амплуа гравців

Амплуа игроков

У ПЕСі 2012 гравцям можна присвоїти одну з 14 позицій- В ПЕС 2012 игрокам можно присвоить одну из 14 позицийамплуа, кожна з яких передбачає свої особливі цілі.
амплуа, каждая из которых предусматривает свои особые цели.
Нападники:
1. Центральний нападник - жадає забити гол за будь-яких обставин
2. Відтягнутий (другий) форвард - підтримує центрального
нападника
3. Лівий нападник - атакує ворота з флангу
4. Правий нападник - атакує ворота з флангу

Нападающие:
1. Центральный нападающий - хочет забить гол при любых
обстоятельствах
2. Оттянутый (второй) форвард - поддерживает центрального нападающего
3. Левый нападающий - атакует ворота с фланга
4. Правый нападающий - атакует ворота с фланга

Півзахисники:
Полузащитники:
Атакуючий півзахисник - атакує з центру поля
5. Атакующий полузащитник - атакует с центра поля
Лівий півзахисник - атакує захист з флангу
6. Левый полузащитник - атакует защиту с фланга
Правий півзахисник - атакує захист з флангу
7. Правый полузащитник - атакует защиту с фланга
Центральний півзахисник - готує атаки, реалізує дальній 8. Центральный полузащитник - готовит атаки, реализует
захист
дальний защита
9. Опорний (захисного плану) півзахисник
9. Опорный (защитного плана) полузащитник
5.
6.
7.
8.

Захисники:
10. Лівий захисник - захищає з флангу
11. Правий захисник - захищає з флангу
12. Центральний захисник - безпосередньо захищає доступ до
воріт
13. Вільний захисник («ліберо») - резервний захисник

Защитники:
10. Левый защитник - защищает с фланга
11. Правый защитник - защищает с фланга
12. Центральный защитник - непосредственно защищает доступ к воротам
13. Свободный защитник («либеро») - резервный защитник

14. Воротар - захищає ворота

14. Вратарь - защищает ворота
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Тренери

Тренеры

Для створення команди як такої, потрібна людина, або група
людей, яких і називають тренерами. Саме вони повинні вибирати стартовий склад команди, її план на гру, тактику, стратегію
та інші розумні футбольні слівця. Саме вони створюють образи гравців, задля яких ми все це і дивимося, і вони поєднують
усе в одне ціле, готуючи команду до гідної гри. Ви вже знаєте
трохи про основні пункти використання ПЕС, а тому в цьому
розділі спробуємо висвітлити роботу тренера, починаючи зі
створення команди, і закінчуючи передачею її стрімеру. Дуже
важливу роль на цьому етапі відіграє використання такої програми як Pes Editor.

Для создания команды как таковой, нужен человек или группа людей, которых и называют тренерами. Именно они должны выбирать стартовый состав команды, ее план на игру, тактику, стратегию и другие умные футбольные словечки. Именно
они создают образы игроков, ради которых мы все это и смотрим, и они объединяют все в одно целое, готовя команду к
достойной игры. Вы уже знаете немного об основных пунктах
использования ПЕС, поэтому в этом разделе попытаемся осветить работу тренера, начиная с создания команды, и заканчивая передачей ее стримеру. Очень важную роль на этом этапе
играет использование такой программы как Pes Editor.

Цю програму можна завантажити за посиланням:

Эту программу можно загрузить по ссылке:

dl.dropbox.com/u/46560046/PesEditor%201.8.rar

dl.dropbox.com/u/46560046/PesEditor%201.8.rar

Працювати з нею зовсім не складно. Запустіть ПесЕдітор, вам
відразу відкриється вікно, в якому необхідно вказати шлях до
файлу EDIT.bin. Шлях до файлу у кожного може бути різним,
але по суті починати треба з теки документів користувача (Для
Сімки C:\Users\%bitradname%\Documents\), а потім KONAMI\
Pro Evolution Soccer 2012\save.

Работать с ней совсем не сложно. Запустите ПесЕдитор, вам
сразу откроется окно, в котором необходимо указать путь к
файлу EDIT.bin. Путь к файлу у каждого может быть разным,
но по сути начинать надо с папки документов пользователя
(Для Семерки C:\Users\%bitradname%\Documents\), а затем
KONAMI\Pro Evolution Soccer 2012\save.

З центрального списку вибираємо команду (І), яку потрібно
редагувати. Для редагування гравців (ІІ), у центральному списку вибираємо гравця. У гравців регламентуються два параметра, обидва мають бути не більше 66 у звичайних гравців,
77 у бронзових і 88 та 99 у срібного і золотого гравця. Один з
параметрів є ефективним скілом (ІІІ), у той час як на інший
впливають усі стати одразу (IV). Окремо існує меню для вибору перків, логотипу тощо. Аксесуари та тактику можна ладнати
у самій грі, і там це робиться краще.

С центрального списка выбираем команду (I), которую нужно изменить. Для редактирования игроков (II), в центральном
списке выбираем игрока. У игроков регламентируются два параметра, оба должны быть не более 66 в обычных игроков, 77
в бронзовых и 88 и 99 в серебряной и золотой игрока. Один
из параметров является эффективным Скилом (III), в то время
как на другой влияют все стать сразу (IV). Отдельно существует меню для выбора перков, логотипа и т.д. Аксессуары и тактику можно ладить в самой игре, и там это делать лучше.

Створену таким чином команду, можна імпортувати, Созданную таким образом команду, можно импортировать,
помістивши в ту ж KONAMI\Pro Evolution Soccer 2012\save і поместив в ту же KONAMI\Pro Evolution Soccer 2012\save и совідповідно імпортуючи вже через гру. Трохи детальніший гайд ответственно импортируя уже через игру. Немного более деросійською:
тальный гайд:
dramatica.org.ua/images/7/7e/Guide1.png

dramatica.org.ua/images/7/7e/Guide1.png
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Стрімери

Стримеры

Після тренера на арену виходить стрімер, який безпосередньо і доносить до вас всю попередню важку працю у вигляді
розваги. Стрімером зазвичай має бути людина у якої є хороший ПК з мікрофоном, встановленим PES і XSplit (програма,
що передає картинку в інтернет), досить швидкий інтернет і
відсутність мамки в кімнаті. І звісно ж, десь в інтернетах має
бути заготований онлайн-канал для трансляції. На наше щастя
є спеціалізовані сайти. Йому перед матчем тренерами доставляються команди-суперники, які потім сходяться на полі бою
під час матчу, перебіг якого транслюється на канал стріму за
яким спостерігають анонімуси-вболівальники, яким доставляє
сам стрімер-коментатор.

После тренера на арену выходит стример, который непосредственно и доносит к вам весь предыдущий тяжелый труд
в виде развлечения. Стримером обычно должен быть человек
у которого есть хороший ПК с микрофоном, установленным
PES и XSplit (программа, передающая картинку в интернет),
достаточно быстрый интернет и отсутствие мамки в комнате.
И конечно же, где-то в интернетах должен быть заготовленный
онлайн-канал для трансляции. К счастью есть специализированные сайты. Ему перед матчем тренерами доставляются команды-соперники, потом сходятся на поле боя во время матча, ход которого транслируется на канале стрима за которым
наблюдают анонимусы-болельщики, которым доставляет сам
стример-комментатор.

Групове коментування, яке ви могли почути у деяких іграх,
здійснюється за допомогою скайпу. Так само робляться і
інтерв’ю. З цього можна догадатися, що навіть наявність поганого заліза не є проблемою, і при бажанні стрімити, хтось
інший може пожертвувати власним просунутим компом, поки
ви будете проводити повноцінне коментування.

Групповое комментирование, которое вы могли услышать в
некоторых играх, осуществляется с помощью скайпа. Так же
делаются и интервью. Из этого можно догадаться, что даже наличие плохого железа не является проблемой, и при желании
стримить, кто-то другой может пожертвовать собственным
продвинутым компьютером, пока вы будете проводить полноценное комментирования.

Знизу ми можемо побачити вікно стрімера під час типової Снизу мы можем увидеть окно стримера при типичной
трансляції. Окрім уваги, приділеної власне грі, стрімер- трансляции. Кроме внимания, уделенного собственно игре,
коментатор має ще й слідкувати за трафіком (аби трансляція стример-комментатор имеет еще и следить за трафиком (чтоне глючила), бажано ще й поглядаючи в чатик на випадок чого. бы трансляция не глючила), желательно еще и поглядывая в
чатик в случае чего.
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Правила
Нижче наведені правила актуальні для першого сезону б-ліги.

Ниже преведены правила актуальны для первого сезона
б-лиги.

Участь у турнірі

Участие в турнире

Необхідно надати команду з щонайменше 16 гравцями, які
мають якийсь стосунок до даної іміджборди (або близького
до іміджборди проекту, далі борди). При цьому ці 16 гравців
повинні бути унікальні за зовнішністю і змістом, як усередині
команди, так і поза нею, тобто не повинно бути збігів по мемам/персонажам з гравцями інших команд.

Необходимо предоставить команду с минимум 16 игроками,
которые имеют какое-либо отношение к данной имиджборде
(или близкому к имиджборде проекту, далее борда). При этом
эти 16 игроков должны быть уникальны по внешности и содержанию, как внутри команды, так и вне её, то есть не должно быть совпадений по мемам/персонажам с игроками других
команд.

У разі збігу буде прийнято арбітражне рішення, перевагою
де буде користуватися місце появи мема та наявність у складі
команд, які брали участь у попередніх турнірах. За відсутності
зазначених переваг вторинними (малозначними) умовами,
якими буде керуватися арбітраж, є значимість мему/персонажа для борди (повинна бути ВЕЛИЧЕЗНА) і дата подачі заявки (заявкою вважається практично готовий файл команди з
супутніми матеріалами для перевірки і тестового стріму).

В случае совпадения будет принято арбитражное решение,
преимуществом где будет пользоваться место появления мема
и наличие в составе команд, принимавших участие в более
ранних турнирах. При отсутствии указанных преимуществ
вторичными (малозначительными) условиями, которыми будет руководствоваться арбитраж, является значимость мема/
персонажа для борды (должна быть прямо ОГРОМНАЯ) и
дата подачи заявки (заявкой считается практически готовый
файл команды с сопутствующими материалами для проверки
и тестового стрима).

Крім цього, за проект повинні відповідати реальні люди, серед яких обов’язковий тренер і стример (останнього як виняток
можна не мати, але рішення залишається за організаторами).
У зазначених осіб повинні бути постійні канали зв’язку з
організаторами.

Помимо этого, за проект должны отвечать реальные люди,
среди которых обязателен тренер и стример (последнего в качестве исключения можно не иметь, но решение остается за
организаторами). У указанных лиц должны быть постоянные
каналы связи с организаторами.

Всі гравці повинні мати стати не більше 66 (перевіряється за
Пес Едітором, а не за грою), 1 гравець з не більше 99 статами, 1
з не більш 88, 2 з не більш ніж 77. Статті повинні враховувати
позицію гравця, тобто якщо гравець з 88 статами грає в нападі,
то 88 скіл повинен бути для нападу. Воротар повинен мати стати не більше 66. Команді дозволяється мати 1 перк на команду.

Все игроки должны иметь статы не более 66 (проверяется по
Пес Эдитору, а не по игре), 1 игрок с не более 99 статами, 1 с не
более 88, 2 с не более 77. Статы должны учитывать позицию
игрока, то есть если игрок с 88 статами играет в нападении, то
88 скилл должен быть для нападения. Вратарь должен иметь
статы не более 66. Команде разрешается иметь 1 перк на команду.

Крім цього тренер, стример і інші особи повинні надати форму команди, унікальний логотип та інший супутній контент.
Для заявки можна надати «сиру» команду, але за тиждень до
початку турніру все повинно бути зроблено в придатному для
стріму вигляді.

Помимо этого тренер, стример и иные лица должны предоставить форму команды, уникальный логотип и другой сопутствующий контент. Для заявки можно предоставить «сырую»
команду, но за неделю до начала турнира всё должно быть сделано в пригодном для стрима виде.
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Зайняті команди для перепилювання

Занятые команды для перепиливания

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Росток
Панатініакос
Аахен
1860
Бате
Копенгаген
Санкт-Паулі
Гельсінкі
Лорьян
Бохум

Росток
Панатиниакос
Аахен
1860
Батэ
Копенгаген
Санкт-Паули
Хельсинки
Лорьян
Бохум

Турнір

Турнир

Під час турніру змінювати без обмеження можна тільки
стартовий склад і тактику. Є можливість ОДИН раз за турнір
фіксувати скіли та основні позиції гравців по 66. «Зоряних» гравців це не стосується. Пересувати гравців без зміни
номінальної (такої що задається в Пес Едіті) позиції можна без
обмеження, якщо зміна місця на полі не підвищує припустимий для гравця скіл. Форми і лого, з якими команда стартувала
у лізі НЕМОЖНА міняти до кінця турніру.

Во время турнира изменять без ограничения можно только стартовый состав и тактику. Есть возможность ОДИН раз
за турнир фиксить скилы и основные позиции игроков по 66.
«Звездных» игроков это не касается. Передвигать игроков без
изменения номинальной (задаваемой в Пес Эдите) позиции
можно без ограничения, если смена места на поле не повышает
допустимый для игрока скил. Формы и лого, с которыми команда стартовала в лиге НЕЛЬЗЯ менять до конца турнира.

Матчі будуть проходити в режимі симуляції, без участі Матчи будут проходить в режиме симуляции, без участия
людини. Анони лише налаштовують тактику, інше робить человека. Аноны лишь настраивают тактику, остальное делает
комп’ютер. Матчі транслюються на каналах організаторів.
компьютер. Матчи транслируются на каналах организаторов.
Турнір проходить за системою «кожен з кожним». Кількість Турнир проходит по системе «каждый с каждым». Количекіл буде залежати від кількості команд-учасників.
ство кругов будет зависеть от количества команд-участников.
Нічийного результату бути не може. У разі нічиєї - пенальті без
додаткового часу. Переможець за пенальті (або, в разі помилки
стримера, за додатковим часом) отримує замість 3-х лише два
очки. Переможений одне. У турнірі перемагає той, хто набере найбільше очок. У разі рівної кількості очок призначається
«золотий матч». На підставі результатів регулярного турніру
можливе проведення додаткових матчів.

Ничейного результата быть не может. В случае ничьей — пенальти без дополнительного времени. Победитель по пенальти
(или, в случае ошибки стримера, по дополнительному времени) получает вместо 3-х лишь два очка. Побежденный одно. В
турнире побеждает тот, кто наберет больше всех очков. В случае равного количества очков назначается «золотой матч». На
основании результатов регулярного турнира возможно проведение дополнительных матчей.

Але

Но

Організатори залишають за собою право не обмежуватися Организаторы оставляют за собой право не ограничиваться
даними правилами враховуючи можливу забудькуватість під данными правилами в силу возможной забывчивости во время
час написання. Виходьте на особистий контакт
написания. Выходите на личный контакт.
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Інфозабезпечення

Инфообеспечение

Маса субкультури, контенту та просто гарних вражень, що Масса субкультуры, контента и просто хороших впечатлеутворилися у зв’язку з існуванням ПЕСофутболу спонукала ний, которые образовались в связи с существованием ПЕнеобхідність створення спеціальних проектів для нотування Софутболу побудила необходимость создания специальных
інформації про буденність змагань.
проектов для нотирование информации о повседневности соревнований.
Форчан наразі має цілих два: стару та нову вікі, які відповідно Форчан сейчас имеет целых два: старую и новую вики, кознаходяться за адресами 4chancup.wikidot.com та implyingrigged. торые соответственно находятся по адресам 4chancup.wikidot.
com. Б-ліга використовує за власну інформаційну базу неопи- com и implyingrigged.com. Б-лига использует в роли собственнсовий проект на Українській Драматиці dramatica.org.ua/PBL12. ной информационной базы неописательный проект украинской Драматики dramatica.org.ua/PBL12.
Короткому ознайомленню з ним тих, хто ще не встиг ознайо- Краткому знакомству с ним тех, кто еще не успел ознакомитьмитись, і присвячена ця сторінка.
ся, и посвящена эта страница.
Тож по-перше кілька речень по те як влаштована Драматика в цілому. Уся інформація Драматики розділена на 10 основних категорій, за які відповідають 10 описових проектів. Також існують неописові проекти, які призначені для розкриття
відокремлених тем одного з основних проектів. Проект «ПЕСофутбол», наприклад є відгалуженням проекту «Іміджборди».
Дана система ще не діє на повну силу, у зв’язку з малими масштабами Укрмережі. Втім і вона є лише етапом, який служить
підготовкою бази для переходу до спільнотної класифікації. Та
це дуже далеке майбутнє.

Итак, во-первых несколько предложений по тому как устроена Драматика в целом. Вся информация Драматики разделена
на 10 основных категорий, за которые отвечают 10 описательных проектов. Также существуют неописательные проекты,
предназначенные для раскрытия обособленных тем одного из
основных проектов. Проект «ПЕСофутбол», например является отпочкованием проекта «Имиджборды». Данная система
еще не действует в полную силу, в связи с малыми масштабами
Укрмережи. Впрочем, и она является лишь этапом, который
служит подготовкой базы для перехода к классификации по
сообществам. Но это очень далекое будущее.

Навігація у самому ПЕСофутбольному проекті створенна
для щонайзручнішого користування ним користувачами обох
мов. Основними для вашого огляду є:
1. Статті про команди, які згруповані в абетковому порядку
2. Сторінка новин, де можна побачити огляди матчів
3. Турнірні таблиці, де розміщено порівняння команд за
різноманітними номінаціями
4. Сторінка матчів та записів з короткими основними
відомостями про матчі
5. Невеличкий архівчик контенту, в якому можна нарити
трошки фан-зображень команд різних борд або просто
світлин ПЕСофутболу.

Навигация в самом ПЕСофутбольному проекте созданная
для наиболее удобного пользования ее пользователями обоих
языков. Основными для вашего осмотра являются:
1. Статьи о командах, которые сгруппированы в алфавитном
порядке
2. Страница новостей, где можно увидеть обзоры матчей
3. Турнирные таблицы, где размещены сравнение команд по
различным номинациям
4. Страница матчей и записей с короткими основными сведениями о матче
5. Небольшой архивчик контента, в котором можно нарыть
немного фан-изображений команд разных борд или просто фотографий ПЕСофутбола.

Також важливу роль в інформуванні про нові матчі та будьякі зміни грають регулярні треди на різних бордах. Слідкуйте
за ними! Якщо на слоубордах одног треду вистачає на кілька
тижнів, то такі борди як Сосач та Нульчан те саме довго не тримають. Якщо не можете знайти треди, то на Драматиці є також
сторінка контактів з лінками останніх тредів на багатьох бордах.

Также важную роль в информировании о новых матчи и любых изменения играют регулярные треды на разных бордах.
Следите за ними! Если на слоубордах одного треда хватает на
несколько недель, то такие борды как Сосач и Нульчан то же
долго не держат. Если не можете найти треды, то на Драматике
есть также страница контактов с ссылками последних тредов
на многих бордах.
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Ідемо на ви

Идём на вы

У попередніх главах було висвітлено багато теоретичних В предыдущих главах были рассмотрены многие теоретичеаспектів ПЕСофутболу. Але для того щоб краще зрозуміти, що ские аспекты ПЕСофутбола. Но для того чтобы лучше понять,
відбувалося на нашій кухні, в доповнення до сухої теорії, ми что происходило на нашей кухне, в дополнение к сухой теории,
хочемо представити вам себе. Ну хоч трошечки.
мы хотим представить вам себя. Ну хоть немножко.
Тож, ось вони, організатори Ліги рівня /b/.

Поэтому, вот они, организаторы Лиги уровня /b/.

Сосач

Сосач

Марчел - ініціатор всього ПЕСоподібного і перший
організатор /b/ ліги. Сам стрімив перші товариські матчі. Також деякі відео про команду Сосача це його рук справа, а також ідея створення афіш. На початку сезону відкоментував гру
і відлетів на далекі простори Сполучених Штатів Америки.

Марчел – инициатор всего ПЕСообразного и первый организатор /b/ лиги. Сам стримил первые товарищеские матчи.
Также за ним числятся некоторые видео про команду Сосача, а
также идея создании афиш. В начале сезона откомментил игру
и улетел на далёкие просторы Соединенных Штатов Пиндостана.

Мая Николаевна - олдфаг з того Ментача, займався питаннями розширення ліги і встановлення правил. Саме він вирішив Мая Николаевна – олдфаг с того Ментача, занимался вопроблему за участю одних і тих же гравців в різних командах. просами расширения лиги и установления правил. Именно он
Також причетний до створення деярешил проблему с участием одних и
кого контенту.
тех же игроков в разных командах.
Также причастен к созданию некотоМиша Муся - унікальний тренер,
рого контента.
який буде увічнений в літах за те, що
придумав ЙОБА-тактику для своєї
Миша Муся – уникальный тренер,
команди, використовуючи виключкоторый будет увековечен в летах за
но paint. Допомагав чим міг, проте
то, что придумал ЙОБА-тактику для
калькулятор замість комп’ютера не
своей команды, используя исключирозкрив всього потенціалу цієї безтельно paint. Помогал чем мог, однаумовно талановитої людини.
ко калькулятор вместо компьютера
не раскрыл всего потенциала этого
Флайт - ще один тренер, який набезусловно талантливого человека.
магався допомагати всім, чим міг.
Сам по собі непоганий музикант.
Флайт – еще один тренер, который
старался помогать всем, чем мог. Сам
Антон Уефанский - перший коменпо себе неплохой музыкант.
татор з Сосача, який під час турніру
Навевает воспоминания... Антон Уефанский – первый комне викликав анальну біль від рівня Навіює спогади...
графона. Запам’ятався любителем ПЕСофутболу за цікавий ментатор с Сосача, который во время турнира не вызывал
«наркоманський» голос. Крім цього намагався допомагати анальную боль от уровня графона. Запомнился любителем
іншим при організації матчів на вихідних.
ПЕСофутбола за интересный “наркоманский” голос. Помимо
этого старался помогать другим при организации матчей на
Андреас - коментатор, який з’явився в кінці турніру, але на уикэндах.
гарному рівні провів матч. Також варто зауважити, що Андреас працював штатним журналістом та писав звіти з минулих Андреас – комментатор, который появился в конце турниматчів, а також створював афіші.
ра, но на хорошем уровне провел матч. Также стоит заметить,
что Андреас работал штатным журналистом и писал отчеты
по прошедшим матчам, а также создавал афиши.
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Нульчан

Нульчан

Головний тренер - на ньому тримається тренування команди, інші тренери тільки допомагають. Творець величезної
кількості контенту, допомагав оперативно доставляти
інформацію до безосів через Драматику. Організовує і мотивує
інших раків-організаторів на дії. Команда створювалася в тред
нульчанівцями, далі під час турніру над нею працювали:

Главный тренер – На нем держится тренировка команды,
остальные тренеры только помогают. Создатель огромного
количества контента, помогал оперативно доставлять информацию до анонов через Драматику. Организовывает и мотивирует других раков-организаторов на действия. Команда создавалась в тредах нульчановцами, далее во время турнира над
ней работали:

1-ий помічник тренера - дипломат /b/ Ліги на іноземних ресурсах. Крім цього брав участь всюди, що тільки можна, по- 1-й помощник тренера – дипломат /b/ Лиги на иностранных
чинаючи від клепання контенту і закінчуючи утилітами, які ресурсах. Кроме этого участвовал во всем, что только можно,
зробили трансляції матчів гідними рівня /b/ іміджборд. Права начиная от клепания контента и заканчивая утилитами, которука головного тренера.
рые сделали трансляции матчей достойными уровня /b/ имиджборд. Правая рука главного тренера.
Стример Нульчану - спочатку був консультантом з технічних
питань, але з посталим коментаторським талантом і прямими Стример Нульчана – изначально был консультантом по
руками, став хорошим організатором на всіх рівнях. Робив техническим вопросам, но проснувшийся комментаторский
відео, звукову обробку, контент, а також підняв рівень стрим- талант и прямые руки позволили ему стать хорошим органимерства до нових висот.
затором на всех уровнях. Делал видео, звуковую обработку,
контент, а также поднял уровень стриммерства до новых вы2-ий помічник тренера - юрист /b/ ліги, який оформив сот.
більшість правил /b/ Ліги. Працював в парі зі Стрімером
на трансляціях, має дуже приємний голос. Разом з Куркою 2-й помощник тренера – юрист /b/ лиги, который оформил
завідував розділом Драматики присвяченим /b/ Лізі. Автор большинство правил /b/ Лиги. Работал в паре со Стримером
кількох звітів з матчів і контенту. Ліва рука головного тренера. на трансляциях, имеет очень приятный голос. Вместе с Куркой
заведовал разделом Драматики о /b/ Лиге. Автор нескольких
Зоефаг - у кризовий період саме він не дозволив порушити отчетов по матчам и контента. Левая рука главного тренера.
схему турніру /b/ Ліги. Стример і коментатор. Під час матчів,
як правило, працював з чатом і тредами на іміджбордах, тво- Зоефаг – В кризисный период именно он не позволил нарець деякого контенту.
рушить схему турнира /b/ Лиги. Стриммер и комментатор.
Во время матчей, как правило, работал с чятом и тредами на
имиджбордах, создатель некоторого контента.

Учан

Учан

Песокум, Шило - плоть і кров /b/ Ліги. Саме на цьому індивіді
трималася організація, і своїм альтруїзмом він переробив просту ідею про ПЕСофутбол в те, що ми зараз маємо. Кращий
коментатор за версією безосібних і більшості організаторів.
Перераховувати те, чим він займався, не має сенсу, так як він
займався всім, крім тренувань не своїх команд.

Песокум, Шило – плоть и кровь /b/ Лиги. Именно на этом
индивиде держалась организация, и своим альтруизмом он
переработал простую идею о ПЕСофутболе в то, что мы сейчас
имеем. Лучший комментатор по версии анонов и большинства
организаторов. Перечислять то, чем он занимался, не имеет
смысла, так как он занимался всем, кроме тренировок не своих
команд.

Курка Аалямб - залишався здебільшого у тіні, проте зробив
величезну роботу, прямо і побічно пов’язану з /b/ Лігою. У першу чергу дозволив їй мати інформаційного партнера у вигляді
Драматики, що стало приємним доповненням, і дозволило
створювати турнірну сітку, а також бути Лізі максимально
відкритою для безосібного.

Курка Аалямб – оставался по большей части в тени, однако сделал огромную работу, прямо и косвенно связанную с /b/
Лигой. В первую очередь позволил ей иметь информационного
партнера в виде Драматики, что стало приятным дополнением, и позволило создавать турнирную сетку, а также быть Лиге
максимально гласной для анонов.

909 - один з неймфагів Учана, який безпосередньо в організації
не брав участі, але підкріплював дух вболівальників ФК Учан 909 – один из неймфагов Учана, который непосредственно в
фан-контентом вищої якості.
организации не участвовал, но подкреплял дух болельщиков
ФК Учан фан-контентом высшего качества.
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Апачан

Апачан

Ракодил - найстаріший і найбільш веселий учасник Ліги
рівня /b/. Крім тренування команди заправляв ракоконфою,
де не завжди вдавалося мирно співіснувати організаторам.
Запам’ятався вболівальникам своїми словесними феєріями
під час інтерв’ю. Робив контент і допомагав організації під час
трансляцій.

Ракодил – старейший и самый веселый участник Лиги уровня /b/. Помимо тренировки команды заправлял ракоконфой,
где не всегда удавалось мирно сосуществовать организаторам.
Запомнился болельщикам своими словесными феериями во
время интервью. Делал контент и помогал организации во время трансляций.

Геннадий - головний тренер Апачану. Докладав багато зусиль для поліпшення гри своєї команди. Це не завжди виходило, але в кінці турніру Апачан таки «стрельнув», що показало
значимість його зусиль. Крім цього допомагав Лізі у всіх компонентах.

Геннадий – Главный тренер Апачана. Прилагал множество
усилий для улучшения игры своей команды. Это не всегда получалось, но в конце турнира Апачан таки “стрельнул”, что показало значимость его усилий. Помимо этого помогал Лиге во
всех компонентах.

Алексей Нфф - На ранньому етапі створював контент і допо- Алексей Нфф – На раннем этапе создавал контент и помогал
магав стримерам в організації трансляцій.
стримерам в организации трансляций.

Ичан

Ычан

Ваяс Амян - перший тренер Ичану. Допомагав у всьому і Ваяс Амян – первый тренер Ычана. Помогал во всем и везде
скрізь потроху. Спочатку працював окремо від Ліги, але потім понемногу. Вначале работал отдельно от Лиги, но потом вошел
увійшов до числа організаторів.
в число организаторов.
Сирнотренер №2 - володар найсексуальнішого голосу кон- Сырнотренер №2 – обладатель самого сексуального голоса
фи за версією безосів, завідувач відділом художників /b/ Ліги. конфы по версии анонов, заведующий отделом художников
Більшість шедевральних афіш на/b/ Лиги. Большинство шедевральлежить його перу і планшету. У даных афиш принадлежит его перу и
ний момент Артемій Лебедєв хоче
планшету. В данный момент Артевзяти його до себе на роботу. Також
мий Лебедев хочет заполучить его
великий любитель передматчових
к себе на работу. Также большой
цікавих стрічечок і мультиків, так
любитель предматчевого интересяк саме він їх і показував.
ного кинца и мультиков, так как
именно он их и показывал.

Сибірчан

Сибирчан

Adolf - крім створення команди Сибірчану саме він оформив
Твіч канал /b/ Ліги. Також значно
підтримує б-лігу своїми іншими
графічними роботами.

Adolf – помимо создания команды Сибирчана именно он оформил
Твич канал /b/ Лиги. Также значительно поддержывал б-лигу своими другими графическими работами.

Альфачан

Альфачан

Інсектофоб - тренер команди
Альфачану. Крім цього є одним з
редакторів журналу «Правдоруб»,
який висвітлював діяльність Ліги
рівня /b/.

Инсектофоб – тренер команды
Альфачана. Кроме этого является одним из редакторов журнал
“Правдорубы”, который освещал
Один из выпусков деятельность Лиги уровня /b/.
«Правдорубов», где
освещалась б-лига.

Один з випусків
«Правдорубів», де
висвітлювалася б-ліга.
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Альтерчан

Альтерчан

Йцукен - тренер Альтерчану, який також відзначився ство- Йцукен – тренер Альтерчана, который также отметился созренням контенту для трансляцій і просто якісною художньою данием контента для трансляций и просто качественной худороботою. Допомагав і словом і ділом в організації матчів.
жественной работой. Помогал и словом и делом в организации
матчей.
Альтеранон - помічник тренера.
Альтеранон – помощник тренера.

Ексачан

Эксачан

Crane - тренер команди Ексачану, а також рекордсмен з за- Crane - тренер команды Эксачана, а также рекордсмен по запиливанию команды в кротчайшие сроки.
пилювання команди в найкоротші терміни.

Меми

Мемы

За недовгий період існування ПЕСофутболу, вже починають За недолгий период существования ПЕСофутбола, уже начинают появляться собственные мемы:
з’являтися власні меми:
1. Японський рандом - з одного боку спосіб розіграння гри ав- 1. Японский рандом - с одной стороны способ разыгрывания
игры автоматом ПЕС, когда как правило первая команда
томатом ПЕС, коли в як зазвичай перша команда в першов первом тайме забивает 3-4 гола, вторая - 0-1 голов, а во
му таймі забиває 3-4 голи, друга - 0-1 голів, а у другому голи
втором голы уже забивает другая, причем тоже где-то 3-4.
вже забиває друга, причому теж десь 3-4. По-друге, здатність
Во-вторых, способность ПЭС выбирать фаворитом опредеПЕС обирати за фаворита певну команду ще напочатку матленную команду еще в начале матча (и знатокам на опыте
чу (і знавцям на досвіді зайзвичай помітні очевидні натяки
обычно заметны очевидные намеки какая именно это кояка саме це команда в даній грі), і відповідно не зважаючи
манда в данной игре), и соответственно не смотря на ход
на перебіг першого етапу рандому, доводити її до перемоги.
первого этапа рандома, доводить ее до победы.
2. Дербі - в місцевих інтернетах так називають протистояння
команд Сосача та Нульчану ще з самого початку ПЕСоігор. 2. Дерби - в местных интернетах так называют противостояЗа відсутності інших дербі, дане жодних додаткових слів
ние команд Сосача и Нульчана еще с самого начала ПЕСоигор. При отсутствии других дерби, данное никаких слов
при собі не має, і тому просто «Дербі».
3. Стати - показники гравців команд (про них трохи є у розділі
при себе не имеет, и поэтому просто «Дерби».
про роботу тренерів). Їх обов’язково накручують кожної 3. Статы - показатели игроков команд (о них немного есть в
разделе о работе тренеров). Их обязательно накручивают
гри, хоч це і неможливо, і саме з цієї причини їх необхідно
каждую игру, хотя это и невозможно, и именно по этой
показувати щонайменше до матчу.
причине их необходимо показывать как минимум до матча.
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ІІ. Перша
п'ятірка

ІІ. Первая
пятёрка

У першому турі Б-ліги брали участь 5 команд. Три команди від трьох борд так званої «Великої четвірки» Рунету - Сосача, Нульчану та Ичану, команда Апачану - відомого
як борда для наркоманів, а також команда української
іміджборди - Учану. Для ясності додам, що на четвертій борді
ВЧ, Доброчані, будь-які ПЕСотреди видаляються як рак.

В первом туре Б-лиги принимали участие 5 команд. Три команды от трех борд так называемой «Большой четверки» Рунета - Сосача, Нульчана и Ычана, команда Апачана - известного как борда для наркоманов, а также команда украинской
имиджборды - Учана. Для ясности добавлю, что на четвертой
борде БЧ, Доброчане, любые ПЕСотреды удаляются как рак.

Ці команди, звісно ж, були створені не одночасно: можна Эти команды, конечно же, были созданы не одновременно:
навіть сказати, що у кожної є свої певні історичні особливості можно даже сказать, что у каждого есть свои определенные
виникнення.
исторические особенности возникновения.
Так, команди Сосача та Нульчану були створені ще в першій
половині січня 2012 року. Вже 13-ого числа Марчел, стрімер
із Сосача тестив гру «Сосач Юнайтед» проти Валенсії та
української збірної. Команду Нульчану ж тестили перед першою грою обидвох команд, 16 січня проти Тоттенхем Хотспур.

Так, команды Сосача и Нульчана были созданы еще в первой
половине января 2012 года. Уже 13-го числа Марчел, стример с
Сосача тестил игру «Сосач Юнайтед» против Валенсии и украинской сборной. Команду Нульчана же тестили перед первой
игрой обеих команд, 16 января против Тоттенхэм Хотспур.

Команда Учану, так само як і дві попередні, створювалась
під впливом форчанівського заклику до організації світового
міжбордного турніру у другій половині січня 2012. Учан довго не міг домовитися про гру з якоюсь бордою, і нарешті
коли це вдалося зробити, він зіграв свою першу гру 5 лютого.

Команда Учана, так же как и две предыдущие, создавалась под
влиянием форчановского призыва к организации мирового
межбордового турнира во второй половине января 2012. Учан
долго не мог договориться об игре с какой-то бордой, и наконец когда это удалось, он сыграл свою первую игру 5 февраля.

Апачан і Ичан не вкладалися в терміни зі створення команд до Б-ліги, і тому перші ігри з ними це відповідні матчі
Б-ліги за розкладом. У зв’язку з поспіхом у створенні, в
першій грі команда Апачану мала навіть скіли з відхиленнями.
Перший матч з командою Ичану, через слоупоцтво тренера, було вирішено взагалі перенести на другий день Б-ліги.

Апчан и Ычан не успевали по срокам с созданием команд для
Б-лиги, и поэтому первые и игры с ними это соответственные
матчи Б-лиги по расписанию. В связи со спешкой в создании, в
первой игре команда Апачана имела даже скиллы с отклонениями. Первый матч с командой Ычана, через слоупочество тренера, было решено вообще перенести на второй день Б-лиги.

Та що б не було, на сьогодні, усі п’ять борд можуть пиша- Но как бы ни было, сегодня, все пять борд могут гордиться тем,
тися тим, що є частиною цього змагання. Команди, на чолі з что является частью этого соревнования. Команды, во главе с орорганізаторами, як сказав ПЕСокум «Змушують рачків плакати ганизаторами, как сказал ПЕСокум «Заставляют рачков плакать
і тисячі анусів стискатися та розтискатися в єдиному пориві». и тысячи анусов сжиматься и разжиматься в едином порыве».
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ФК «Сосач Юнайтед»
Футбольний клуб «Сосач Юнайтед» (англ. Sosach United
Football Club) - сомалійський (раніше російський) безосібний
футбольний клуб, що представляє 2ch.so. Був заснований у
2006 році як аматорський під назвою «ФК Двач», у 2009 році
змінив назву на «ФК Тиреч». Через півроку знову змінив назву на «ФК Сосач» у зв’язку з тим, що команда покинула межі
сраної Рашки. Остаточна назва, «Сосач Юнайтед», ствердилась
після отримання клубом професійного статусу в 2012 році.
Один з найпопулярніших футбольних клубів у Європі. Перший домашній стадіон клубу, «Марчел Арена», було відкрито
13 січня 2012 року. Він є найбільшим на території СНД. Рекорд відвідуваності більше 700 осіб. Головний тренер команди
- Батько каже молодець. Nuff said. Прізвиська Raks; Sosachers.
Футбольный клуб «Сосач Юнайтед» (англ. Sosach United
Football Club) - сомалийский (ранее российский) анонимный футбольный клуб, представляющий 2ch.so. Был основан в 2006 году как любительский под названием «ФК Двач»,
в 2009 году сменил название на «ФК Тиреч». Через полгода
снова сменил название на «ФК Сосач» в связи с тем, что команда покинула пределы сраной Рашки. Окончательное название, «Сосач Юнайтед», утвердилось после получения клубом профессионального статуса в 2012 году. Один из самых
популярных футбольных клубов в Европе. Первый домашний
стадион клуба, «Марчел Арена», был открыт 13 января 2012
года. Он является крупнейшим на территории СНГ. Рекорд
посещаемости более 700 человек. Главный тренер команды
- Батя говорит малаца. Nuff said. Прозвища Raks; Sosachers.
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Гасло
«Тут усі мої друзі»
Форма

Девиз
«Здесь все мои друзья»
Форма

Групова світлина

Груповое фото

Стадіон

Virgin Ground
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Стадион

< Одна з версій розташування Сосач Юнайтед.
В атаці маленький та в’юнкий з великим і міцним. Сосницький і Номад за перший турнір ліги вже встигли стати легендами
як бомбардири та снайпери. Про матчі де грає Сосач Юнайтед
часто кажуть «Сосач у ці вихідні сосне. А хто виграє - не знаю.».
< Одна из версий расположения Сосач Юнайтед.
В атаке маленький и юркий с большим и крепким. Сосницкий
и Номад за первый турнир лиги уже успели стать легендами как
бомбардиры и снайперы. О матче где играет Сосач Юнайтед часто
говорят «Сосач в эти выходные соснёт. А кто выиграет - не знаю.».

Гравці

Игроки

Ім’я: Сюткін
Склад: Основний
Скіл: 66
Амплуа: Центральний захисник

Имя: Сюткин
Состав: Основной
Скилл: 66
Амплуа: Центральный защитник

Бий бабу по їбалу - просунутий мем Двача, і в подальшому російських іміджборд
в цілому. Сенс зводиться до відшуку тематичного контенту і популяризації його
під гаслом «ББПЕ!». Оскільки контенту
знаходиться дійсно багато, а історія людства часто ґрунтується на жінкобитті,
актуальність предмету з часом не спадає.

Бей бабу по ебалу - форсед мем Двача, и в дальнейшем русских имиджборд
в целом. Смысл сводится к поиску тематического контента и популяризации
его под лозунгом «ББПЕ!». Поскольку
контента находится действительно много, а история человечества часто основывается на женщиноизбиении, актуальность сабжа со временем не падает.

Незмінним уособленням
мему на картинці є Валерій Неизменным олицетворением мема на картинке является
Сюткін, який сам скоріше Валерий Сюткин, который сам скорее всего никогда баб не
за все ніколи баб не бив, і бил, и как утверждают поэтому обогнал сотни конкурентов,
як стверджують саме тому которые посвятили этому делу как минимум несколько минут
обігнав сотні конкурентів,
жизни. Сюткин на
які присвятили цьому ділу
ББПЕ - это широкощонайменше кілька хвиулыбающийся полон
лин життя. Сюткін на ББПЕ
неземного счастья
- це широко-усміхнений
человек, он радуетсповнений неземного щася жизни и ничего
стя чоловік, він радіє житне боится, символитю і нічого не боїться,
зируя благоприятсимволізуючи сприятливу
ное действие приндію принципу на організм.
ципа на организм.
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Ім’я: ЙОБА
Склад: Основний
Скіл: 77
Амплуа: Лівий півзахисник

Имя: ЙОБА
Состав: Основной
Скилл: 77
Амплуа: Левый полузащитник

Йоба - мем російських іміджбордів,
що позначає з одного боку ПеКа-фейс,
а з іншого - предмети масової культури,
орієнтовані на масове споживання бидлом і уйобками. Яскравий приклад: йобакуртки vs пальта, пальто в цьому випадку
трактується як +9000 до ВВВ та елітності.

Йоба - мем русских имиджбордов, обозначающий с одной стороны ПеКа-фейс, а
с другой - предметы массовой культуры,
ориентированные на массовое потребление быдлом и уебками. Яркий пример: йоба-куртки vs пальто, пальто в этом случае
трактуется как +9000 до ВВВ и илитности.

Ніякого стосунку до слова «йоб» чи
Никакого отношения к слову «еб» или
вигуку «йоба!» і похідних не має. Хоча
восклицания «еба!» и производных не имене виключено, що багато хто ловить лулзи з їх подібності. ет. Хотя не исключено, что многие ловят лулзы из их сходства.
Самі чотири літери Y.O.B.A. означають «youth oriented and bydlo approved»,
тобто «Орієнтовано на молодь і схвалено бидло». Мем виник у 2008 на
дошці Двача, присвяченій відеоіграм
і первинно застосовувався саме до
відеоігор, що не вирізняються особливою атмосферою чи потребоюї застосовувати інтелект під час проходження. Однак варто пам’ятати,що все
пізнається в порівнянні. Мав вигляд макроса за типом
вікового ранжування, який часто можна побачити на DVD.

Сами четыре буквы Y.O.B.A. означают «youth oriented and
bydlo approved», т.е. «Ориентировано на молодежь и одобрено
быдлом». Мем возник в 2008 на доске Двача, посвященной видеоиграм и первично применялся именно к видеоиграм, не отличающимся особой атмосферой или необходимости применять
интеллект во время прохождения. Однако следует помнить, что
все познается в сравнении. Имел вид макроса по типу возрастного ранжирования, который часто можно увидеть на DVD.

Джерелом ПеКа-фейсу є один з тих схематичних коміксів,
які лягли в основу появи рейдж-фейсів закордоном. У ньому самотній троль і незайманець зриває покрови з суперчки ще більших тролів і незайманців. До обличчя взятого з
цього коміксу, додався фон Ейвсама і почалося небачене.
Тролінг, звинувачення в дупоболі, подяка і просто будь-якого
роду глибокий символізм - ЙОБА-фейс годиться для усього.
На дошках же присячених відеоіграм ПеКа має особливе
значення - це символ срачу між прихильниками ігор на персональному комп’ютері і на інших приставках. Але в такому Источником ПеКа-фейса послужил один из схематических коплані ПеКу мало хто розуміє окрім мешканців подібних борд. миксов, которые легли в основу появления рейдж-фейс за рубежом. В нем одинокий тролль и девственник срывает покровы со
спора еще больших троллей и девственников. К лицу взятому из
этого комикса, добавился фон Ейвсама и началось невиданное.
Троллинг, обвинения в бугурте, благодарность и просто любого рода глубокий символизм - ЙОБА-фейс годится для всего.
На досках же посвященных видеоиграм Пека имеет особое
значение - это символ срача между сторонниками игр на персональном компьютере и на других приставках. Но в таком
плане ПеКу мало кто понимает кроме жителей подобных борд.
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Ім’я: Гуру пікапу
Склад: Запасний
Скіл: 66
Амплуа: Правий півзахисник

Имя: Гуру пикапа
Состав: Запасной
Скилл: 66
Амплуа: Правый полузащитник

Приводом до такої честі для пікаперів стало надзвичайне вроджене вміння більшості з
них привселюдно демонструвати мистецтво
зваблення тянів. Пікап просто зобов’язаний
працювати, особливо це починаєш розуміти,
коли бачиш поради від якогось прищавого
незайманця як підчепити тян.

Поводом к такой чести для пикаперов стало чрезвычайное врожденное умение большинства из них публично демонстрировать
искусство обольщения тянов. Пикап просто
обязан работать, особенно это начинаешь
понимать, когда видишь советы от какогото прыщавого девственников как подцепить
тян.

Ім’я: Братішка
Склад: Основний
Скіл: 66
Амплуа: Центральний півзахисник

Имя: Братишка
Состав: Основной
Скилл: 66
Амплуа: Центральный полузащитник

Камвхора Сосача, здобуток якого налічує
10 тредів якісного, у своїй сфері звісно,
контенту. Виконував будь-які, навіть
найдурніші реквести, наприклад фотографувався з морквою у дупі.

Камвхора Сосача, достижение которого
насчитывает 10 тредов качественного, в
своей сфере конечно, контента. Выполнял
любые, даже самые глупые реквесты, например фотографировался с морковью в
заднице.

Приклади паків качайте тут:
• http://rghost.ru/3317749
• http://rghost.ru/3376234.

До Гуру пікапу

Примеры паков качайте здесь:
• http://rghost.ru/3317749
• http://rghost.ru/3376234.

К Гуру Пикапа

До Братішки

23

К Братишке

Ім’я: Євгеній Ваганич
Склад: Запасний
Скіл: 65
Амплуа: Лівий півзахисник

Имя: Евгений Ваганыч
Состав: Запасной
Скилл: 65
Амплуа: Левый полузащитник

Петросян - мем Рунету, що має корені в
ЖЖ, але цілком може вважатися мемом
руборд, первісно Двача. Враховуючи походження самого Петросяна з радянських часів, зародився у ранні 2000-ні, ще в
епоху блоґів. Наразі сам первинний сенс
пародійного поклоніння є глибоко забутим,
але залишився атавізм у вигляді детектування петросянства. У такій формі є надзвичайно популярним, вийшов навіть УРЖ.

Петросян - мем Рунета, имеющее корни в
ЖЖ, но вполне может считаться мемом руборд, первоначально Двача. Учитывая происхождение самого Петросяна с советских
времен, зародился в ранние 2000-е, еще в
эпоху блогов. Сейчас сам первоначальный
смысл пародийного поклонение глубоко забыт, но остался атавизм в виде детектирования петросянства. В такой форме является
чрезвычайно популярным, вышел даже IRL.

Особливістю гумору Петросяна Євгенія Вагановича і гумору створеної ним у 2003 програми «Криве дзеркало»
вважається перш за все його відсутність. Далі більше - за
надзвичайно інтелектуальними жартами стоять надзвичайно інтелектуальні метри гумору, чиї типажі та стиль мабуть ще більш понурі, аніж жарти. Наприклад досі працюють штатні середньоазійські москалі, укурені патлаті блазні
і блаженні. За даними інформативних джерел більшість
відвідувачів бидло, пенсіонери і позавчорашні ПТУшники.

Особенностью юмора Петросяна Евгения Вагановича и юмора созданной им в 2003 программы «Кривое зеркало» считается
прежде всего его отсутствие. Дальше больше - за чрезвычайно
интеллектуальными шутками стоят чрезвычайно интеллектуальные метры юмора, чьи типажи и стиль пожалуй еще более
унылы, нежели шутки. Например до сих пор работают штатные
среднеазиатские русские, укуренные лохматые шуты и блаженные. По данным информативных источников большинство посетителей быдло, пенсионеры и позавчерашние ПТУшники.

Попри згасання популярності релігійного культу, прізвище
Петросяна увійшло в масову культуру для позначення невдалого жартівника. Також, «петросянство» = невдалий жарт,
«петросянити» = невдало пожартувати, «петросянський» =
характеризується невдалим гумором.

Несмотря на угасание популярности религиозного культа,
фамилия Петросяна вошла в массовую культуру для обозначения неудачного шутника. Также, «петросянство» = неудачная
шутка, «петросянить» = неудачно пошутить, «петросянський»
= характеризуется неудачным юмором.

У мережі популяризовані деякі макросики на тему, на зразок В сети популяризированы некоторые макросики на тему,
«Отличная шутка» (чудовий жарт), «Как смищно» (як смішно). вроде «Отличная шутка», «Как смищно».
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Ім’я: Оміч
Склад: Запасний
Скіл: 66
Амплуа: Центральний півзахисник

Имя: Омич
Состав: Запасной
Скилл: 66
Амплуа: Центральный полузащитник

Омськ - мем російських чанів, в якому все
обертається навколо речовин (наркотичних, для танкістів), їх вживання, та глюків
у наслідок їх вживання. Одне з небагатьох міст, які в інтернетах набули особливого змісту і епічного символізму. Омськ
вважається місцем, куди приводять мрії.

Омск - мем русских чанов, в котором все вращается вокруг веществ (наркотических, для
тех кто в танке), их употребления, и глюков в
результате их употребления. Один из немногих городов, которые в интернетах получили
особый смысл и эпический символизм. Омск
считается местом, куда приводят мечты.

Почалося все ще на Двачі, з випадкового збігу присутності назви Омська поряд з обговоренням про речовини. Омськ смислово
споріднився з ними, і став символом не так самих речовин,
як їх дії на організм і вражень від цього. Омськ віднині місце де відбувається постійна різнобічна мара, яка ніяк
не вписується у існуючі стереотипи, або вписується, але
доводить їх до втрати сенсу. Такий собі розрив шаблону.

Началось все еще на Дваче, из случайного
совпадения присутствия названия Омск наряду с обсуждением веществ. Омск смыслово сроднился с ними,
и стал символом не так самих веществ, как их действия на организм и впечатлений от этого. Омск отныне - место, где происходит постоянная разносторонняя бредятина, которая никак
не вписывается в существующие стереотипы, или вписывается, но доводит до потери смысла. Такой себе разрыв шаблона.

Омська пташка - воїстину впізнавана нині як маскот Омська
в інтернетах. Зародилася на тому ж /b Двача, з картини одного німецького живописця. Червона, з трьома патлами волосся
і характерним дзьобом, вона перш за все викликає враження
ворона. Але швидше за все, прототипом є такий собі червоний кардинал. Побачивши пташку також часто згадується
картинка з науковополярних
книжок,
де
середньовічний
лікар іде на ви з чумою у масці схожій
на обличчя оміча.
Варто зазначити, що
інші творіння цього
ж художника дають
можливість виводити
певні закономірності.
Звичайно ж представленими
уся
його творчість не
обмежується.

Омская птичка - воистину узнаваемая
ныне как маскот Омска в
и н те рне т а х .
Зародилась
на том же / b
Двача, с картины одного
немецкого
живописца.
Красная,
с
тремя космами волос и
характерным
клювом, она прежде всего вызывает впечатление ворона. Но
скорее всего, прототипом является некий красный кардинал.
Увидев птичку также часто упоминается картинка из научнополярных книг, где средневековый врач идет на вы с чумой в
маске похожей на лицо омича. Стоит отметить, что другие творения этого же художника дают возможность выводить определенные закономерности.

Омська пташка є
дуже популярним мемом макросів, навіть продовжувач по
духу Ракодил в популярності не зміг зрівнятися з червоним
омічем. Загадкою є наплічник птахи, фани пхають туди все
що під руку підвернеться. Дійшло навіть до того, що пташку косплеять УРЖ, чого заслужило не багато мемів. До речі,
на /int/ Краутчану дописувач з невизначеним IP зветься
«Routed through Omsk» і позначається окремим кантріболом.

Омская птица является очень популярным мемом макросов, даже продолжатель по духу Ракодил в популярности
не смог сравниться с красным омичем. Загадкой является
рюкзак птицы, фаны суют туда все что под руку подвернется. Дошло даже до того, что птичку косплеят IRL, чего заслужили немного мемов. Кстати, на /int/ Краутчана учасник обсуждения с неопределенным IP называется «Routed
through Omsk» и обозначается отдельным кантриболом.

25

Ім’я: Пердочелло
Склад: Запасний
Скіл: 66
Амплуа: Правий півзахисник

Имя: Пердочелло
Состав: Запасной
Скилл: 66
Амплуа: Правый полузащитник

Форс, який полягає у трансформації слова «пердак» (рос. дупа) за ладом італійської
мови.

Форс, который заключается в трансформации слова «пердак» (задница) на манер
итальянского языка.

Ім’я: Абу
Склад: Основний
Скіл: 66
Амплуа: Воротар

Имя: Абу
Состав: Основной
Скилл: 66
Амплуа: Вратарь

Адміністратор Сосача. Заслужив славу
мавпочки не лише ніком, а і тим що переніс
російську борду на сомалійський домен.
Відомий переважно незвичними нововведеннями, відкотами привілеїв педальної
команди та смачною різнокольоровою
заміною.

Администратор Сосача. Заслужил славу
обезьянки не только ником, но и тем, что
перенес русскую борду на сомалийский
домен. Известен преимущественно необычными новшествами, откатами привилегий педальной команды и вкусной разноцветной заменой.

Ім’я: ЄОТ
Склад: Основний
Скіл: 66
Амплуа: Центральний півзахисник

Имя: ЕОТ
Состав: Основной
Скилл: 66
Амплуа: Центральный полузащитник

Є одна тян-треди на іміджбордах у певному сенсі були передбачені ще Фройдом, але навіть він не міг здогадуватись,
як убого це відбуватиметься. Невдовзі
перетворилися в окрему форму ракування та тролінгу. Враховуючи вічне прагнення безосібного всунути, боротьба з
ними є безперспективною, і з часом для
них почали створювати окремі розділи.

Есть одна тян-треды на имиджбордах в
определенном смысле были предвидены
еще Фрейдом, но даже он не мог догадываться, как убого это будет происходить.
Вскоре превратились в отдельную форму
ракования и троллинга. Учитывая, вечное
стремление анонимуса всунуть, борьба с
ними бесперспективна, и со временем для
них стали создавать отдельные разделы.
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Имя: Сосницкий
Состав: Основной
Скилл: 88
Амплуа: Центральный нападающий

Ім’я: Сосницький
Склад: Основний
Скіл: 88
Амплуа: Центральний нападник

Одна из удивительных замен Абу. В данном
случае со слова школьник. К слову, Сосницкий - это еще и район Черниговской области,
родина Довженко.

Одна з дивовижних замін Абу. У даному
випадку зі слова школяр. До слова, Сосницький – це ще й район Чернігівської області,
батьківщина Довженка.

Имя: Мр Бугурт
Состав: Запасной
Скилл: 66
Амплуа: Центральный нападающий

Ім’я: Мр Бугурт
Склад: Запасний
Скіл: 66
Амплуа: Центральний нападник

Жертву баттхерта отличает исключительно
сильная негативная реакция на оскорбление
или саркастическое обесценивания какоголибо особенно существенного для него предмета. Поэтому он набрасывается на обидчика
со всем жаром, надеясь, вероятно, что пролитая кровь позволит ему вернуть утраченное
достоинство. Существует абсолютный эквивалент - пословица «правда глаза колет».

Жертву дупоболю відрізняє виключно сильна негативна реакція на образу або саркастичне
знецінення якого-небудь особливо суттєвого
для нього предмета. Тому він накидається
на кривдника з усім жаром, сподіваючись,
ймовірно, що пролита кров дозволить йому
повернути втрачену гідність. Існує абсолютний еквівалент - прислів’я «правда очі коле».

Имя: Вован
Состав: Основной
Скилл: 77
Амплуа: Правый полузащитник

Ім’я: Вован
Склад: Основний
Скіл: 77
Амплуа: Правий півзахисник

Он же Владимир Сорокин. Его произведения разобраны на цитаты, а стиль знакомый даже любому представителю быдла. На
практике, что-то очень близко к сучукрлиту,
но меметичнее.

Він же Володимир Сорокін. Його твори розібрані на цитати, а стиль знайомий
навіть будь-якому представнику бидла. На
практиці, щось дуже близьке до сучукрліту,
але більш меметичне.
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Ім’я: Номад
Склад: Основний
Скіл: 99
Амплуа: Центральний нападник

Имя: Номад
Состав: Основной
Скилл: 99
Амплуа: Центральный нападающий

Номад, Коровани, Хуїта - епічний комплексний мем рунету взагалі і Двача разом
із сучасною чаносферою в окремості, до
утворення якого призвели поступові надходження з різних джерел. Найвідомішими
проявами є світлина Номада зі словом
«ХУЇТА» або «... грабувати коровани...».
Суттєва частина походить з копіпасти
Кирила. Найдивніше ж те, що навіть через роки існування, нікому не набрид.
Сам Номад - ЦРЖ Володимир Горячьов. Саме у зв’язку з
ним починається справжня корованоманія. Чому він? Тому
що «Nomad», ім’я профілю Пана, з англійської перекладається
як «кочівник» - от і уся загадка. Володимир - звичайний
співробітник Аґ.ру, сайту з написання рецензій до ігор, а також розміщення інших цікавинок, пов’язаних з останніми.
Прославився через свою недобросовісну діяльність, що
очевидно користувачам завдяки рецензіям, де більшість
ігор вважає понурим лайном, а деякі підносить до небес. Така ненависть до нього з боку читачів у суміші з їх
бітардством породила макрос «хуїта» (у значенні «непотріб»).

Номад, корованы, Хуита - эпический комплексный мем рунета вообще и Двача вместе с современной чаносферой в отдельности, к образованию которого привели
постепенные поступления из различных
источников. Наиболее известными проявлениями есть фотография Номада со словом «ХУИТА» или «... грабить корованы ...
». Существенная часть происходит из копипасты Кирилла. Самое же удививтельное то, что даже через годы существования, никому не надоел.
Сам Номад - IRL Владимир Горячьов. Именно в связи с ним
начинается настоящая корованомания. Почему он? Потому
что «Nomad», имя профиля Пана, с английского переводится
как «кочевник» - вот и вся загадка. Владимир - обычный сотрудник Аг.ру, сайта по написанию рецензий к играм, а также размещение других интересных, связанных с последними.
Прославился через свою недобросовестную деятельность,
очевиднe. пользователям благодаря рецензиям, где большинство игр считает унылым говном, а некоторые поднимает до
небес. Такая ненависть к нему со стороны читателей в смеси с
их битардством породила макрос «хуита» (в значении «хлам»).
Макросом «Хуита» на Дваче, а затем и других бордах выражали свое недовольство определенным утверждением или постом.
Это связывают с деятельностью Номада в сфере написания рецензий, стоит думать что с некоторых пор он пишет рецензии
и на посты имиджборд. После же вайпа /б/ Двача, мем стал
настолько по-пулярным, что появились вариации с отраженным концом слова (получалось «АТМТА») и формы «/что-то/
+ ТА», который также используется еще
для изготовления макросов (к примеру
«Доброта»).

Макросом «Хуїта» на Двачі, а потім і інших бордах висловлювали своє незадоволення певним твердженням чи
постом. Це пов’язують з діяльністю Номада у сфері написання рецензій, варто думати що від якогось часу він
пише рецензії і на пости іміджборд. Опісля ж вайпу /б/
Двачу, мем став настільки популярним, що з’явилися
варіації з віддзеркаленим кінцем слова (виходило «АТМТА») та форми «/щось/+ТА», що також використовується
досі для виготовлення макросів (до прикладу «Доброта»).
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Ім’я: Двачкалов
Склад: Основний
Скіл: 66
Амплуа: Центральний захисник

Имя: Двачкалов
Состав: Основной
Скилл: 66
Амплуа: Центральный защитник

Людина знайшла на покинутій військовій
базі літак і полетіла на ньому. Пом’янемо
хвилиною мовчання.

Человек нашел на заброшенной военной
базе самолет и улетела на нем. Помянем
минутой молчания.

Ім’я: Карасик
Склад: Основний
Скіл: 66
Амплуа: Лівий захисник

Имя: Карасик
Состав: Основной
Скилл: 66
Амплуа: Левый защитник

Невдала спроба змінити прізвище породила місцевий символ даблів.

Неудачная попытка изменить фамилию
породила местный символ даблов.

Ім’я: Мимокрокодил
Склад: Основний
Скіл: 66
Амплуа: Правий захисник

Имя: Мимокрокодил
Состав: Основной
Скилл: 66
Амплуа: Правый защитник

Майже як «мимо проходил» (проходив повз),
тільки мимокрокодил. Такий підпис лишають
тоді, коли не хочуть отримати відповідь на
повідомлення.

Почти как мимо проходил, только мимокрокодил. Такую подпись оставляют тогда, когда
не хотят получить ответ на сообщение.
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ФК «Нульчан»
Сажево-чёрные и мятно-зелёные тона говорят вам, что это,
блядь, команда Нульчана. Да тут просто, блядь, всем похуй.
Прослушать гимн: rghost.ru/37550179

Сажево-чорні і м’ятно-зелені тони говорять вам, що це,
блядь, команда Нульчану. Та тут просто, блядь, всім похуй.
Прослухати гімн: rghost.ru/37550179
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Гасло
«Всім байдуже» (лат.)
Форма

«Nemo curat» (ориг.)

Групова світлина

Стадіон

Девиз
«Никому нет дела» (лат.)
Форма

Груповое фото

Zero Arena
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Стадион

< Одна з версій розташування ФК Нульчан.
Воїстину сильна команда, де БЕЗНОГNМ зовсім не безногий, Епік фейл гай показує приклад тру-віну, а Пєтушок
сам завзято нагинає усіх, хто під руку підпаде. Тримаючись серед перших упродовж усього турніру, ця команда врешті-решт показала, що ділення на нуль можливе.
< Одна из версий расположения ФК Нульчан.
Воистину сильная команда, где БЕЗНОГNМ вовсе не безногий, Эпик фейл гай показывает пример тру-вина у, а Петушок сам упорно нагибает всех, кто под руку подвернется. Держась среди первых протяжении всего турнира, эта
команда наконец показала, что делить на ноль возможно.

Гравці

Игроки
Имя: Нуллкет
Состав: Основной
Скилл: 99
Амплуа: Центральный полузащитник

Ім’я: Нулкет
Склад: Основний
Скіл: 99
Амплуа: Центральний півзахисник

Один из маскотов Нульчана, иногда иронически называемый МасКотом. Появился в
апреле 2009 из медсклизов мимопроходилов.
В дальнейшем были созданы более качественные, соответствующие высокому статусу,
картинки. Вконце-концов образ Нуль-кота
спер Тиреч, но даже после этого он никуда
не исчез из сердец нульчанеров. Является отличным примером культа маскота, созданного без копирования из других источнков.

Один з маскотів Нульчану, іноді іронічно
зветься МасКотом. З’явився у квітні
2009 з медсклізів проходивповзів. Надалі
були створені більш якісні, відповідні
високому статусові, картинки. Врештірешт Нуль-кота спер Тиреч, але навіть
після цього він нікуди не зник із сердець
нульчанівців. Чудовий приклад маскота,
створеного без копіювання з інших джерел.
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Ім’я: М’ята
Склад: Основний
Скіл: 66
Амплуа: Центральний захисник

Имя: Мята
Состав: Основной
Скилл: 66
Амплуа: Центральный защитник

Походить від кириличної капчі, яка впродовж довгого часу існувала на Нульчані і
за волею долі становила собою видозміни
слова «МЯТА». Можливо із цього не сталося б мему, якби не відчутна присутність
на борді зеленого кольору. Що б там не
було, та на сьогодні м’ята вважається трусимволом борди. І у світлі цього учасники маскотосрачів з усіх боків смокчуть.

Происходит от кириллической капчи, которая долгое время существовала на Нульчане и по воле судьбы являла собой вариации слова «МЯТА». Возможно из этого не
случилось бы мема, если бы не ощутимое
присутствие на борде зеленого цвета. Как
бы там ни было, а на сегодня мята считается
тру-символом борды. И в свете этого участники маскотосрачов со всех сторон сосут.

Ім’я: Уліточка
Склад: Основний
Скіл: 66
Амплуа: Центральний захисник

Имя: Улиточка
Состав: Основной
Скилл: 66
Амплуа: Центральный защитник

Морська уліточка - форс Нульчана,
який первинно форсувався на /wh/ Двача і походив від сленгу вархамерфагів. На
Нульчані набув форми ранкового 5-годинного форсу у вигляді пасти: «Ось дивись.
Зараз майже п’ята ранку, у мене стоїть колом бізнес, я вже не висплюсь і заєбуся
завтра з прибиранням засраної квартири, а тут - уліточка! Та пішла ти нахуй!»

До М’ята

Морская улиточка - форс Нульчана, который первоначально форсировался на /wh/
Двача и происходил от сленга вархамерфагов. На Нульчане приобрел форму утреннего 5-часового форса в виде пасты: «Вот
смотри. Сейчас почти пять утра, у меня
стоит колом бизнес, я уже не высплюсь и
заебусь завтра с уборкой засранной квартиры, а тут - улиточка! Да пошла ты нахуй!»

К Мята

До Уліточка
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К Улиточка

Ім’я: Пістон
Склад: Основний
Скіл: 66
Амплуа: Лівий захисник

Имя: Пистон
Состав: Основной
Скилл: 66
Амплуа: Левый защитник

Обидва, як Пістон, так і Філателіст є персонажами фільму часів перебудови «Сваволя», який форсився в рамках відомого
Нульчанівського руху «Воровач». Про сам
рух ви можете прочитати у коментарях до
наступного гравця, Пєтушка.

Оба, как Пистон, так и Филателист являются персонажами фильма времен перестройки «Беспредел», который форсился в
рамках известного Нульчановского движения «Воровач». О самом движении вы можете прочитать в комментариях к следующему
игроку, Петушку.

Ім’я: Філателіст
Склад: Основний
Скіл: 66
Амплуа: Правий захисник

Имя: Филателист
Состав: Основной
Скилл: 66
Амплуа: Правый защитник

Не встиг початися показ, як фільм
Не успел начаться показ, как фильм уже
вже впав у категорію ненароджених для
впал в категорию нерожденных для массомасової свідомості. І навряд творці могли
вого сознания. И вряд создатели могли попідозрювати що через 20 років він здобудозревать, что через 20 лет он получит такую
де таку славу. У фільмі підіймаються ледь
славу. В фильме поднимаются чуть ли не все
не всі актуальні проблеми в’язничного
актуальные проблемы тюремной жизни. Как
життя. Як і інше кіно часів перебудови,
и другое кино времен перестройки, полнон
сповнене песимізмом, смертю та розрупессимизма, смерти и разрухи. Сюжет свохою. Сюжет зводиться до того, як фраєрдится к тому, как фраер-ботан попадает на
ботан потрапляє на зону, там стає крузону, там становится крутым, но не надолго.
тим, але не надовго. Кінєц. В інтернеті персонажі звичайно Канэц. В интернете персонажи конечно же были оценены не по
ж були оцінені не за значимістю для сюжету, а за мімікою значимости для сюжета, а по мимике и метким высказываниями.
і міткими висловами. Форсу піддалися такі персонажі як: Форсу подверглись такие персонажи как:
• Пістон - один із в’язничної еліти
• Мойдодир - професійний півник
• Філателіст - ньюфаг, який збирався підірвати основи
в’язничного устрою
• Могол - крадій в законі, якому до вподоби опускати

•
•
•
•

34

Пистон - один из тюремной элиты
Мойдодыр - профессиональный петушок
Филателист - ньюфаг, который собирался взорвать основы тюремного устройства
Могол - вор в законе, которому нравится опускать

Имя: Петушок
Состав: Основной
Скилл: 77
Амплуа: Правый крайний нападающий

Ім’я: Пєтушок
Склад: Основний
Скіл: 77
Амплуа: Правий крайній нападник

Один из главных героев тюремной жизни. И в связи с этим герой Воровача.

Один з головних героїв в’язничного
життя. І у зв’язку з цим герой Воровача.
Сам Воровач як філософія виник на
Нульчані, і вже потім поширився на Тиреч. Сталося це, коли на деяких розділах
іміджборд присутність блатних тем набула
особливої ламповості. Спочатку була мода
мавпувати гопів, але не гопами єдиними, і
після копіпасти про Голос (детальніше читайте у коментарях до Варга, гравця Апачану) та епічних зізнань у
втраті незайманості на зоні, розгорівся інтерес саме до Зонача.
Сюди входять не лише розмови, але й специфічний блатний контент УРЖ, якого за 5 років рекетирської перебудови та 20 років
паханського безсоюззя було нароблено Логотип
безмірно багато, супроводжував анонімуса
у суїті Зонача. На мові самих же учасників
дійства, воровачем називають Нульчан.
Чому Нульчан? Все досить просто.
Цілком можливо, що причиною форсу саме на Нульчані стала схожість
його логотипу до персневого татуювання «Бував у місцях позбавлення волі».

Сам Воровач как философия возник на
Нульчане, и потом распространился на Тиреч. Произошло это, когда на некоторых
разделах имиджборд присутствие блатных
тем приобрело особую ламповости. Сначала была мода подражать гопов, но не гопами единственными, и после копипасты
про Голос (подробнее читайте в комментариях к Варгу, игроку Апачана) и эпических признаний в потере девственности
на зоне, разгорелся интерес именно к Зоначу. Сюда входят не
только разговоры, но и специфический блатной контент IRL,
Тату которого за 5 лет рэкетирской перестройки и 20 лет паханського безсоюзия было наделано безмерно много,
сопровождал анонимуса в суете Знонача. На языке самих же участников
действа, воровачем называют Нульчан.
Почему Нульчан? Все достаточно
просто. Вполне возможно, что причиной форса именно на Нульчане
стало сходство его логотипа с персневой татуировкой «Бывал в местах лишения свободы».

Ім’я: Очоба
Склад: Основний
Скіл: 66
Амплуа: Центральний півзахисник

Имя: Очоба
Состав: Основной
Скилл: 66
Амплуа: Центральный полузащитник

Похідне від форсу Нульчану. Грунтується
переважно на одній вінрарній копіпасті і
суцільному копіпастингу абичого іншого.

Производное от форса Нульчана. Основывается преимущественно на одной винрарной копипасте и сплошном копипастинге
чего попало другого.

Є перекручим основа-ОСНОВА-ochobaОЧОБА, оскільки форс передбачав написання капсом.
Очоба Митіщі це щось таке, що володіє
в Митіщах необмеженою владою і авторитетом. Також багато кому на сьогодні знайомі такі вислови як
«переїбати в щщі», «Тільки хардкор! Тільки Митіщі!» (знайшло багато варіацій в загальному спіку), «чекаємо тебе завтра о
15.00 на ВЕДЕХЕ, на зупинці 359 автобуса приводь кого хочеш
нам похуй ми прийдемо без гівна» та «кажіть сміливо, безпосередньо в обличчя».

Является переиначеным основа-ОСНОВАochoba-ОЧОБА, поскольку форс предусматривал написание капсом.
Очоба Мытищи это нечто, обладающее
в Мытищах неограниченной властью и авторитетом. Также
многим сегодня знакомы такие высказывания как «переебать
в щщи», «Только хардкор! Только Мытищи!» (нашло много вариаций в общем спике), «ждем тебя завтра в 15.00 на ВЕДЕХЕ, на остановке 359 автобуса приводи кого хочешь нам похуй мы придем без говна» и «говорите смело, прямо в лицо».
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Ім’я: Нагризоліч
Склад: Запасной
Скіл: 65
Амплуа: Правий півзахисник

Имя: Нагризолич
Состав: Запасной
Скилл: 65
Амплуа: Правый полузащитник
Еще один кот. А точнее мифическая секретная сила Koshek. Прежде, чем начинать
искать NAGRIZOLICH, следует определить
место нахождения myaukolku.

Ще один кіт. А точніше міфічна секретна сила Kotiw. Перш, ніж починати шукати
NAGRIZOLICH, слід визначити місце знаходження myaukolku.

Ім’я: Пахом
Склад:
Скіл: 66
Амплуа: Центральний півзахисник

Имя: Пахом
Состав: Основной
Скилл: 66
Амплуа: Центральный полузащитник

Сергій Пахомов, який зіграв блискучу роль
у трагедії «Зелений Слоник».

Сергей Пахомов, который сыграл блестящую роль в трагедии «Зеленый Слоник».

Про сам «Зелений слоник» можна розказувати багато, але краще самому побачити. Фільм трохи більше ніж повністю повен гівна, професійного півнярства і іншого
бруду. Гуро і Боку но Піко порівняно з ним
це невинні забави з променями добра.

О самом «Зеленом слонике» можно рассказывать много, но лучше самому увидеть.
Фильм чуть более чем полностью полон говна, профессионального петушарства и прочей грязи. Гуро и Боку но Пико по сравнению
с ним это невинные забавы с лучами добра.

Ім’я: Поніблядь
Склад: Запасний
Скіл: 66
Амплуа: Лівий захисник

Имя: Пониблядь
Состав: Запасной
Скилл: 66
Амплуа: Левый защитник
Один из видов рака Нульчана, как впрочем и других чанов. Сеет добро и толерантность.

Один з видів раку Нульчану, як втім і
інших чанів. Сіє добро і толерантність.
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Имя: Чапику
Состав: Запасной
Скилл: 66
Амплуа: Вратарь

Ім’я: Чапіку
Склад: Запасний
Скіл: 66
Амплуа: Воротар

Маленький неразумный поклонник Sony
Playstation 3, проживающий в / vg / Нульчану. Неймфаг, который ужасно ненавидит ПКгейминг. И это бы ничего, но полностью долбанулся по этому поводу.

Маленький безрозсудний залицяльник
Sony Playstation 3, що мешкає в /vg/ Нульчану.
Неймфаг, який страшенно ненавидить ПКгеймінг. І це б нічого, але повністю довбанувся
з цього приводу.

Ім’я: Дрейк (Драке)
Склад: Основний
Скіл: 77
Амплуа: Лівий крайній нападник

Имя: Дрейк (Драке)
Состав: Основной
Скилл: 77
Амплуа: Левый крайний нападающий

Герой відеоігри «Uncharted», де він, як
кажуть від імені Дрейка, «Не здужавши
витримати недосконалість ігор, закрив я
вічі... Його обличчя говорить нам про те,
що PS3 HAS NO GAEMS.

Герой видеоигры «Uncharted», где он,
как говорят от имени Дрейка, «Не в силах
выдержать несовершенство игр, закрыл я
очи... Его лицо говорит нам о том, что PS3
HAS NO GAEMS.

Оригінальний Дрейк-фейс. Порівняй >
Оригинальный Дрейк-фейс. Сравни >

Ім’я: Епік фейл гай (ЕФГ)
Склад: Основний
Скіл: 66
Амплуа: Воротар

Имя: Епик фейл гай (ЕФГ)
Состав: Основной
Скилл: 66
Амплуа: Вратарь

Адміністратор Нульчану. Відомий тотальним похуїзмом по відношенню до власної
борде і повного ігнорування анонiв. Проте, на відміну від адміністратора Сосача,
користується величезною пошаною, що граничить з культом.

Администратор Нульчана. Известен тотальным похуизмом по отношению к собственной борде и полным игнорированием
анонов. Тем не менее, в отличие от администратора Сосача, пользуется огромным уважением, граничащим с культом.
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Ім’я: Хромог
Склад: Запасний
Скіл: 65
Амплуа: Центральний півзахисник

Имя: Хромог
Состав: Запасной
Скилл: 65
Амплуа: Центральный полузащитник

Расово неповноцінний каліка, який у
зв’язку з низьким рівнем інтелекту та взагалі
загальній ущербності вибрав замість браузера - Гугл Хром.

Расово неполноценный калека, который
в связи с низким уровнем интелекта и вообще общей ущербности выбрал вместо
браузера - Гугл Хром.

Ім’я: Бордовик
Склад: Запасний
Скіл: 66
Амплуа: Правий півзахисник

Имя: Бордовик
Состав: Запасной
Скилл: 66
Амплуа: Правый полузащитник

Грибний форс Нульча 2011 року. Бордовик
- це борда + боровик (білий гриб).

Грибной форс Нульча 2011 года. Бордовик это борда + боровик (белый гриб).

Ім’я: Грелль
Склад: Запасний
Скіл: 66
Амплуа: Правий захисник

Имя: Грелль
Состав: Запасной
Скилл: 66
Амплуа: Правый защитник

Герой манги і відповідний косплеєр, гей і
камвхора Нульчану. Сприяє зменшенню і без
того невеликої популяції натуралів на Нульчі.

Герой манги и соответсвующий косплеер, гей и камвхора Нульчана. Способствует
уменьшению и без того небольшой популяции натуралов на нульче.
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Имя: Леглесс
Состав: Основной
Скилл: 88
Амплуа: Центральный нападающий

Ім’я: Леглес
Склад: Основний
Скіл: 88
Амплуа: Центральний нападник

Когда-то было такое криппи-видео с криппи- легендой о перехвате или замене видеосигнала в далеких США. По легенде, это
произошло еще до появления интернетов, а
с их появлением сюжет вместе с видео расползся по всему миру.

Колись було таке кріпі-відео з кріпілегендою про перехоплення чи заміну
відеосигналу в далеких США. За легендою, це
відбулося ще до появи інтернетів, а з їхньою
появою сюжет разом із відео розповзся по
всьому світу.
Авторами же БЕЗНОГNМ, очевидно
планувалося спонукати у глядачах щось
подібне до жаху, який викликає у деяких
перегляд відео з вайомінгського інциденту. Та після появи
характерного кроля, прямокутного трикутника і звуків з туалету, будь-які натяки на жах минають майже миттєво. Навіть
легенда подібна до вайомінгської не допомогла. Саме тому,
на іміджбордах не мало особливого сприйняття. Якщо би не
форс на Нульчані, як невід’ємної частини кріпі-тредів. Такі
фрази як власне «БЕЗНОГNМ», «ДОСМОТ», «людей просмотревших сойдут с ума» взагалі стали мінімемами, а макрос з кроликом, як і його образ, зажив окремим життям.
Дивитись: youtu.be/rmGRxbmqO7A

Авторами же БЕЗНОГNМ, очевидно
планировалось побуждать в зрителях
что-то вроде ужаса, который вызывает у
некоторых просмотр видео с вайомингського инцидента.
Но после появления характерного кролика, прямоугольного треугольника и звуков из туалета, любые намеки на ужас
проходят почти мгновенно. Даже легенда подобна вайомингськой не помогла. Именно поэтому, на имиджбордах
не имело особого восприятия. Если бы не форс на Нульчане, как неотъемлемой части криппи-тредов. Такие фразы
как собственно «БЕЗНОГNМ», «ДОСМОТ», «людей просмотревших сойдут с ума» вообще стали минимемами, а макрос с кроликом, как и его образ, зажил отдельной жизнью.
Смотреть: youtu.be/rmGRxbmqO7A
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Ім’я: Зе Турок
Склад: Запасний
Скіл: 66
Амплуа: Воротар

Имя: Зе Турок
Состав: Запасной
Скилл: 66
Амплуа: Вратарь

«Потомственому Турку плювати на недолюдин. Сажа/Скрив.» Форс нульчану кінця
літа 2011 року. Обличчя гравця ж узяте з
іншого мема: «Я ТВIЙ БУДИНОК ТРУБА
ХИТАВ».

«Потомственному Турку плевать на недочеловеков. Сажа/Скрыл.» Форс нульчана
конца лета 2011 года. Лицо игрока же взято из другого мема:»Я ТВОЙ ДОМ ТРУБА
ШАТАЛ».

Ім’я: Тамара
Склад: Запасний
Скіл: 66
Амплуа: Центральний захисник

Имя: Тамара
Состав: Запасной
Скилл: 66
Амплуа: Центральный защитник
Камвхора нульчана с мертвенно-бледной кожей и постоянным следами от
повреждений на теле, свидетельствующими о нелегкой борьбе поциетнки за существование. В разных ракурсах может
выглядеть как страшной, так и красивой.

Камвхора нульчану з метвенно-блідою
шкірою та постійними слідами від пошкоджень на телі, що свідчать про нелегку боротьбу поцієнтки за існування. У різних ракурсах
може виглядати як страшною, так і красивою.

Ім’я: Сажаскрил
Склад: Запасний
Скіл: 66
Амплуа: Центральний півзахисник

Имя: Сажаскрыл
Состав: Запасной
Скилл: 66
Амплуа: Центральный полузащитник

Сажа, приховав. Досить прозоро. Улюблене заняття бітарда після ... ну ви зрозуміли.

Сажа, скрыл. Достаточно ясно. Любимое
занятие битарда после... ну вы понели.
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ФК «Учан»
ФК «Учан» - перший і поки єдиний український безосібний
футбольний клуб, було створено в січні 2012 року на базі однойменного спеціального спортивного клубу, що існував з листопада 2009 року.
Спираючись переважно на молоді таланти з Радехова, ФК
«Учан» швидко завоював прихильність серед радехівчан. Таким чином команда забезпечила собі 3,5 вболівальники. Свої
домашні матчі ФК «Учан» проводить на стадіоні «Бідло-парк».
Символ клубу – Буряк. Тренер команди – Песокум.

ФК «Учан» - первый и пока единственный украинский анонимный футбольный клуб, был создан в январе 2012 года на
базе одноименного специального спортивного клуба, который
существовал с ноября 2009 года.
Опираясь в основном на молодые таланты из Радехова, ФК
«Учан» быстро завоевал популярность среди радеховчан. Таким образом команда обеспечила себе 3,5 болельщика. Свои
домашние матчи ФК «Учан» проводит на стадионе «Бидлопарк». Символ клуба - Буряк. Тренер команды - Пэсокум.
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Гасло
Ми будемо грати усі матчі!
Форма

Девиз
Мы будем играть все матчи!
Форма

Групова світлина

Груповое фото

Стадіон

Bidlo Park
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Стадион

< Одна з версій розташування ФК Учан.
Саме завдяки цій команді відкрився талант одного з найкращих снайперів ліги Буряка. Безумовно, це могло здійснитися
лише завдяки чудовій грі усієї команди, і величезній
асистентській підтримці Іво Бобула.
< Одна из версий расположения ФК Учан.
Именно благодаря этой команде открылся талант одного из
лучших снайперов лиги Буряка. Безусловно, это могло осуществиться только благодаря великолепной игре всей команды, и
огромной ассистентской поддержке Иво Бобула.

Гравці

Игроки

Ім’я: Бандера
Склад: Основний
Скіл: 77
Амплуа: Центральний півзахисник

Имя: Бандэра
Состав: Основной
Скилл: 77
Амплуа: Центральный полузащитник

Бандера Степан Андрійович, справжній герой України і борець за її свободу, власною
персоною.

Степан Бандера, настоящий герой Украины
и борец за ее свободу, собственной персоной.

Ім’я: Буряк
Склад: Основний
Скіл: 77
Амплуа: Центральний нападник

Имя: Буряк
Состав: Основной
Скилл: 77
Амплуа: Центральный нападающий

Суть Учану. Як відомо, відповідь на головне
питання життя, всесвіту і всього такого - це 42,
але не в Україні. В Україні правильна відповідь
- «це буряк».

Суть Учана. Как известно, ответ на главный
вопрос жизни, вселенной и всего такого - это
42, но не в Украине. В Украине правильный ответ - «это свекла».
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Ім’я: Безос
Склад: Основний
Скіл: 66
Амплуа: Півзахисник

Имя: Бэзос
Состав: Основной
Скилл: 66
Амплуа: Полузащитник

Коротка форма слова Безосібний. Самоназва
українського Anonymous’а.

Краткая форма слова Бэзосибный. Самоназвание украинского Anonymous’а.

Имя: Дидько
Состав: Основной
Скилл: 66
Амплуа: Левый защитник

Ім’я: Дідько
Склад: Основний
Скіл: 66
Амплуа: Лівий захисник

Черт со страшной мордой но доброй душой.
Персонаж большого количества украинского
фольклора.

Чортяка зі страшною пикою але доброю душею. Персонаж великої кількості українського
фольклору.

Имя: Киевстар
Состав: Запасной
Скилл: 66
Амплуа: Центральный полузащитник

Ім’я: Київстар
Склад: Запасний
Скіл: 66
Амплуа: Центральни півзахисник

Киевстар (067) - Недомем, возникший
Київстар (067) – недомем, що виник
вследствие непродолжительного форвнаслідок нетривалого форсу «067»
здебільшого у «рідному» треді. Діло було
са «067» в основном в «родном» тред.
так: один анон без злого помислу спиДело было так: один Анон без злого потав у Учану «А «067» ЦЕ ЯКИЙ ОПЕРАмысла спросил Учан «А «067» ЭТО КАТОР?». Відповідь, як виявилось, була неКОЙ ОПЕРАТОР?». Ответ, как оказаоднозначною. Згодом безіменний форсер
лось, был неоднозначным. Впоследствии
безымянный форсер подхватил идею
підхопив ідею і почав засирати «067» усі
и начал засирать «067» все треды подтреди підряд, проте його вистачило ненадовго. Сьогодні про 067 нагадують хіба що
ряд, однако его хватило ненадолго. Себіг-борди оператора мобільного зв’язку і гравець збірної Уча- годня о 067 напоминают разве что биллборды оператону з футболу, що отримав своє ім’я саме завдяки цьому форсу. ра мобильной связи и игрок сборной Учана по футболу,
который получил свое имя именно благодаря этому форсу.
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Ім’я: Подерв’янський
Склад: Основний
Скіл: 99
Амплуа: Атакуючий півзахисник

Имя: Подервьянский
Состав: Основной
Скилл: 99
Амплуа: Атакующий полузащитник

Лесь Подерв’янський, також відомий як
Митець чи Лесь. За родом діяльності художник, який крім всього чого попало чим займаються малярі ще пише п’єси з матюками.
Завдяки ним став знаменитим, визнаним
народним героєм та автором численних
мемів. Картин Леся майже ніхто не бачив,
але всім начхати.

Лесь Подервьянский, также известный
как Мытэць или Лесь. По роду деятельности художник, который помимо всего чего
попало чем занимаются художники еще пишет пьесы с матом. Благодаря им стал знаменитым, признанным народным героем и
автором многочисленных мемов. Картин
Леся почти никто не видел, но всем плевать.

Спочатку твори Леся були відомі лише
вузькому колу друзів, яким він їх іноді читав. Точна історія
невідома, але імовірно хтось з друзів вирішив ці твори записувати на касети і розповсюдити серед своїх знайомих, ті - серед
своїх, і пішло-поїхало. Записи п’єс Леся продавалися на дисках у форматі MP3 і розповсюджувалися інтернетом. Врешті
решт автор став настільки популярним, що його п’єси почали видавати у вигляді книжок, а самого автора стали запрошувати почитати вголос в різні культурні і не дуже заклади.

Сначала произведения Леся были известны только узкому кругу друзей, которым он их иногда читал.
Точная история неизвестна, но предположительно кто-то
из друзей решил эти произведения записывать на кассеты
и распространить среди своих знакомых, те - среди своих, и
пошло-поехало. Записи пьес Леся продавались на дисках в

Зараз Лесь дуже популярний серед населення України, особливо (як не дивно) серед молоді. Важко знайти школяра десятого класу, який би ніколи не чув записів Леся. Дещо відомий
за кордоном, наприклад в Росії.
Серед найбільш відомих мемів взятих з творчості Леся варто зазначити: «Нирки рви - вони горітимуть», «Вперед, чмо
японське!», «Престіж крєпчаєт, мощно возрастаєт дєнь ото
дня процент жиров у маслі.», «Тьолок нада пиздить... пиздить
нада ломом» (перегукується з ББПЕ, про який читайте у коментарях до гравця ФК Сосач Юнайтед Сюткіна), «Ех, блядська Данія! Піздєц всім сподіванням...» та «На хімії в Черкасах».

формате MP3 и распространялись интернетом. В конце концов автор стал настолько популярным, что его пьесы начали
выдавать в виде книг, а самого автора стали приглашать почитать вслух в различные культурные и не очень заведения.
Сейчас Лесь очень популярен среди населения Украины, особенно (как ни странно) среди молодежи. Трудно найти школьника десятого класса, который бы не слышал записей Леся. Несколько известен за рубежом, например в России.
Среди наиболее известных мемов взятых из творчества
Леся стоит отметить: «Почки рви - они будут гореть», «Вперед, чмо японское!», «Престиж крепчает, мощно возрастает день ото дня процент жиров в масле.», «Телок надо
пиздить ... пиздить надо ломом» (вызывает невольные ассоциации с ББПЕ, о котором читайте в комментариях к
игроку ФК Сосач Юнайтед Сюткину), «Эх, блядская Дания! Пиздец всем ожиданиям ...» и «На химии в Черкассах».
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Ім’я: Іво Бобул
Склад: Основний
Скіл: 88
Амплуа: Другий форвард

Имя: Иво Бобул
Состав: Основной
Скилл: 88
Амплуа: Второй форвард
Маскот Учана, возникший на доске /
muz/. Выражает суть украинца-конформиста, который в целом творит для Украины,
но для гроша в кармане как курва ложится под русских и учит сына русскому языку.
Иво Бобул отражает общемировые тенденции в меметике имиджборд, где значительную долю мемов типа медиавирусов занимают известные кумиры, классические в
определенном специфическом понимании.

Маскот Учану, що виник на дошці /muz/.
Виражає суть українця-конформіста, який
в цілому творить задля України, але для
копійки в кишені наче курва лягає під москалоту і вчить сина російської. Іво Бобул
віддзеркалює загальносвітові тенденції у
меметиці іміджборд, де значну частку мемів
типу медіавірус займають відомі кумири,
класичні у певному специфічному розумінні.

Також безосібним припала до душі незвичайна зачіска Бобула — швидко було зроблена певна кількість «бобулізацій» Также анонимусу по душе необычная прическа Бобула - бырізних людей і персонажів відповідною перукою і програмою, стро было сделано определенное количество «бобулизаций»
разных людей и персонажей соответствующем париком и просеред яких Степан Бандера і Тарас Григорович.
граммой, среди которых Степан Бандера и Тарас Григорьевич.

Имя: Вадик
Состав: Основной
Скилл: 66
Амплуа: Правый полузащитник

Ім’я: Вадік
Склад: Основний
Скіл: 66
Амплуа: Правий півзахисник

Анонимус Учана, проживающий в /ukr/.
Безосібний Учану, що зазвичай мешкає
Известный расистскими высказываниями
в /ukr/. Відомий расистськими висловами
о «Белых Людях», пренебрежением к небепро «Білих Людей», зневагою до небіліх
та радикальними методами українізації
лым и радикальными методами украинизаусього і уся. Детектується пафосними реции всего и вся. Детектируется пафосными
чами про Націю, Порядок, Білих Людей
речами о Нации, Порядке, Белых Людях и
потоками дерьма в жидо-бандеровцев и всята потоками лайна до жидо-бандерівців
та усіляких карабасів. Починав зі стін текческих карабасов. Начинал со стен текста на
вышеуказанные темы, которыми задолбал
сту на вищезгадані теми, якими задовбав
анонимусов, за что и получил прозвище (и
безосібних, за що й отримав призвісько (і
популярність заодно). Автор Плану №1. Наразі вадіками об- популярность заодно). Автор Плана № 1. Сейчас вадиками обзивають усіх, хто так чи інакше висказується за радикалізм, зывают всех, кто так или иначе высказывается за радикализм,
расизм і тому подібні речі з характерною одержимістю. расизм и тому подобные вещи с характерной одержимостью.
До Іво Бобул

К Иво Бобул

До Вадік

К Вадик
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Ім’я: Потурнак
Склад: Запасний
Скіл: 66
Амплуа: Лівий півзахисник

Имя: Потурнак
Состав: Запасной
Скилл: 66
Амплуа: левый полузащитник

Єдиний мусульманин на Учані, моджахед і
вербувальник. Його основна риса: він ліпить
іслам скрізь, де з’являється, відтак згадка
про крутість ісламу, переваги цієї релігії і
необхідність її прийняття вказують на очевидну присутність потурнака ВЦТ. Нещодавно
завів власний бложик. Цитата «Яку політичну
ідеологію ви сповідуєте?» натякає.

Единственный мусульманин на Учане, моджахед и вербовщик. Его основная черта: он лепит ислам везде, где появляется, следовательно
упоминание крутизны ислама, преимуществ
этой религии и необходимость её принятия
указывают на очевидную присутствие потурнака ITT. Недавно завел собственный бложик.
Цитата «Какую политическую идеологию вы
исповедуете?» намекает.

Ім’я: Льоша
Склад: Основний
Скіл: 66
Амплуа: Воротар

Имя: Леша
Состав: Основной
Скилл: 66
Амплуа: Вратарь

Він же Ясон дінАльт. Адмін Учану,
спеціаліст з етики. Якби школота та бидло
щось читали, окрім Гаррі Поттера, то знали
би, що нік пана запозичений у расового американського письменника-фантаста Гарpі
Гарpісона: Ясон дінАльт - головний герой циклу Deathworld.

Он же Ясон динАльт. Админ Учан, специалист по этике. Если бы школота и быдло
что-то читали, кроме Гарри Поттера, то знали бы, что ник сабжа заимствован у расового американского писателя-фантаста Гарpи
Гарpисона: Ясон динАльт - главный герой
цикла Deathworld.

Ім’я: Курка Аалямб
Склад: Основний
Скіл: 66
Амплуа: Центральний захисник

Имя: Курка Аалямб
Состав: Основной
Скилл: 66
Амплуа: Центральный защитник

Курка Аалямб - неймфаг мережі сайтів Ясонових, адепт Великої України, відданий ідеї створення укрмережі. Головний дописувач Драматики та один із співзасновників /б/ Ліги.

Курка Аалямб - неймфаг сети сайтов Ясона,
адепт Великой Украины, предан идее создания
укрмережи. Главный корреспондент Драматики
и один из соучредителей /б/ Лиги.
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Ім’я: 1,5
Склад: Запасний
Скіл: 66
Амплуа: Лівий захисник

Имя: 1,5
Состав: Запасной
Скилл: 66
Амплуа: Левый защитник

Після нескладних підрахунків орієнтації
середнього учанівського безосібного,
виявилося, що 1,5 в самій природі Учану. Наразі воно є улюбленим числом
іміджборду. Такий собі «маскот» серед
чисел. Використовується майже усюди, де можна запхати хоч якесь число.

После несложных подсчетов ориентации
среднего учановского анонимуса, оказалось, что 1,5 в самой природе Учана. Сейчас оно является любимым числом имиджборда. Такой себе «маскот» среди чисел.
Используется почти всюду, где можно запихнуть хоть какое-то число.

Имя: Нявка
Состав: Запасной
Скилл: 66
Амплуа: Второй форвард

Ім’я: Нявка
Склад: Запасний
Скіл: 66
Амплуа: Другий форвард
А якщо бути більш точним, то Няўка.
Міфічні лісові істоти, що у прадавні часи зародилися в учанівському /a/, і відповідно
маскот напівмертвого розділу. За волею долі
те саме що «няшка», тобто асоціюються з
анімешними мое-персонажами. Також їй властивий зелений колір.

А если быть более точным, то Няўка. Мифические лесные существа, в древние времена зародившиеся в учановском /a/, и соответственно маскот полумертвого раздела. По
воле судьбы то же что и «няшка», т.е. ассоциируются с анимешными моэ-персонажами.
Также ей свойственен зеленый цвет.

Ім’я: Недойоб
Склад: Запасний
Скіл: 66
Амплуа: Правий захисник

Имя: Недоеб
Состав: Запасной
Скилл: 66
Амплуа: Правый защитник

Недойоб – міфічна істота, що за переказами
мешкає у тредах Учану. Запеклий ворог Курки,
оскільки поливає брудом все, що хоч трішки
може вказувати на його присутність. Улюблена
їжа – «безосібний», використання цього слова
у тексті повідомлення стовідсотково викликає
недойоба і провокує його на РАДЕХІВ. Загалом, попри батхірти і тонни лайна, недойоб цілком безпечна та трішки надокучлива
тваринка, зовні дуже схожа на троля. Існує
дві думки щодо особи недойоба: згідно з першою – це одна
людина, що семенить тут і там; згідно з другою – це декілька
людей, що тролять Курку бо це кумедно. Але оскільки Недойоб в житті Учану займає не важливе місце, то всім похуй.

Недоеб - мифическое существо, по преданию обитающее в тредах Учана. Ярый враг
Курки, так как поливает грязью все, что хоть
немного может указывать на его присутствие.
Любимая еда - «безосібний», использование
этого слова в тексте сообщения стопроцентно вызывает недоеба и провоцирует его на
БАГДАД. В целом, несмотря на баттхерты и
тонны дерьма, недоеб вполне безопасное и немного надоедливое животное, внешне очень
похожее на тролля. Существует два мнения относительно
личности недоеба: согласно первому - это один человек, семенящий тут и там; по второй - это несколько человек, троллят
Курку потому что это смешно. Но поскольку Недоеб в жизни Учана занимает не существенное место, то всем похуй.
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Ім’я: Бідло
Склад: Запасний
Скіл: 66
Амплуа: Центральний півзахисник

Имя: Бидло
Состав: Запасной
Скилл: 66
Амплуа: Центральный полузащитник

Похідне від учанівського форсу. Бідло –
одна зі складових святої трійці Учану: «БідлоПіво-Жід». Уособлює, як не дивно, бидло.

Производное из учановского форса. Бидло
- одна из составляющих святой троицы Учана: «Бидло-Пиво-Жид». Олицетворяет, как
ни странно, быдло.

Ім’я: Сашко
Склад: Основний
Скіл: 66
Амплуа: Лівий півзахисник

Имя: Сашко
Состав: Основной
Скилл: 66
Амплуа: Левый полузащитник

Нещасна людина, що прославилася на всю
Україну і пізніше Росію після виходу чергової
серії чергового СТБ-шного шоу. Затягнутий в
інтренети й ігрозадротство набагато глибше
за будь-якого бітарда і вангує нам наше понуре
майбутнє.

Несчастный человек, прославившийся на всю
Украину и позже Россию после выхода очередной серии очередного СТБ-шного шоу. Затянутый в интренет и игрозадротство намного глубже любого битарда и вангует нам наше унылое
будущее.

Ім’я: Двоїна
Склад: Запасний
Скіл: 66
Амплуа: Півзахисник захисного плану

Имя: Двойина
Состав: Запасной
Скилл: 66
Амплуа: Полузащитник защитного плана

Виражає підтримку попереднього дописувача. Аналог форчанівського «I second
it», двачівського «Двачую» та тиречівського
«Подвоїв». Походить від однойменної мовної
категорії української мови, яка вживалася
для парних предметів. За чергою підтримки
у треді виділяються також «троїню», «чотириню» тощо.

Выражает поддержку автора предыдущего
поста. Аналог форчановского «I second it»,
двачевского «Двачую» и тиречевского «Удвоил». Происходит от языковой категории
украинского языка - двойственного числа,
употреблявшегося для парных предметов.
По очереди поддержки в треде выделяются также «тройиню», «чотырыню» и другие.
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Ім’я: Радехів-кум
Склад: Запасний
Скіл: 66
Амплуа: Правий півзахисник

Имя: Радехов-кум
Состав: Запасной
Скилл: 66
Амплуа: Правый полузащитник

Радехів-кум - корінний радехівчанин. «Батько» команди. Похідний персонаж форсу міста
Радехів, що у Львівській області. Створений на прохання безосібного мати в команді
справжнього «батька».

Радехов-кум - коренной радеховчанин.
«Отец» команды. Первоначальный персонаж форса города Радехов, что во Львовской
области. Созданный на просьбу анонимуса
иметь в команде настоящего «отца».

Имя: Урка
Состав: Запасной
Скилл: 66
Амплуа: Вратарь

Ім’я: Урка
Склад: Запасний
Скіл: 66
Амплуа: Воротар

Глава государства. Невежда, который породил кучу мемов, преимущественно своей необразованностью.

Голова держави. Невіглас, який породив
купу мемів, переважно своєю неосвіченістю.

Ім’я: Психо крах
Склад: Запасний
Скіл: 66
Амплуа: Воротар

Имя: Психо крах
Состав: Запасной
Скилл: 66
Амплуа: Вратарь

Усім все-одно, краще вбий себе. Ти псих, і
це погано.

Всем все равно, лучше убей себя. Ты псих,
и это плохо.
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Ім’я: Чикатило
Склад: Запасний
Скіл: 66
Амплуа: Воротар

Имя: Чикатило
Состав: Запасной
Скилл: 66
Амплуа: Вратарь

Всесвітньо відомий видобувач лулзів зі
школоти. Критики діяльності вважають
його маньяком і психом, але ж ми знаємо,
що це не так.

Всемирно известный добытчик лулзов из
школоты. Критики деятельности считают
маньяком и психом, но мы знаем, что это
не так.

Ім’я: Гей-шльондра
Склад: Запасний
Скіл: 66
Амплуа: Центральний захисник

Имя: Гей-шльондра
Состав: Запасной
Скилл: 66
Амплуа: Центральный защитник

Солоденький із загону анального спротиву харківських гей-націоналістів. Найповажніша та найпопулярніша професія серед
безосібних. Кожен з них з дитинства мріє стати ґей-шльондрою, але це мистецтво дається
далеко не всім (бо більшість - лише 1,5, а не 6).

Сладенький из отряда анального сопротивления харьковских гей-националистов.
Самая уважаемая и популярная профессия
среди анонимусов. Каждый из них с детства
мечтает стать гей-проституткой, но это искусство дается далеко не всем (поскольку
большинство - только 1,5, а не 6).

Ім’я: Пів кози
Склад: Запасний
Скіл: 66
Амплуа: Центральний захисник

Имя: Пол козы
Состав: Запасной
Скилл: 66
Амплуа: Центральный защитник

Так називають напів-москаля. Уїбанський
мем русофобів, від тупості якого навіть
вони самі в ахуї. Серйозно. Є продовженням «москалів-козойобів». Трактується як
найкращий подарунок недолугому тролевімоскалеві і один з найкращих засобів руйнації
мрій нявних москальських уйобків. Прем’єр
же трохи не в тему, бо він півтора-москаль.

Так
называют
полу-москаля.
Уебанський мем русофобов, от тупости которого даже они сами в ахуе.
Серьезно. Является продолжением «москалей-козоебов». Трактуется как лучший
подарок бестолковому троллю-москалю и
один из лучших способов разрушения мечты няшных москальских уебков. Премьер же
немного не в тему, ибо он полтора-москаль.
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ФК «Апачан»
Эта команда целиком и полностью состоящая из качкобогов,
успешных сварщиков, нацистов и дерзких нохчо была на скорую руку основана в феврале 2012 года, и мгновенно обзавелась состряпанной в Paint эмблемой, но волею судьбы так и не
провела ни одного дружественного матча до начала турнира.
Весьма знаменита перекупкой игроков у команд-соперников и
распиздяйством/раздолбайством своего тренера. Их главная
жизненная позиция – «тян не нужны» о чем гордо вещают транспаранты на славном стадионе «Газенваген комплекс», расположенном на берегах солнечного Эквадора. Узнав об участии в /b/
Лиге, Бен Ганн срочным рейсом вылетел прямиком со съемочной площадки, Азис прервал свое мировое турне, а Варг решил
на время прервать свою извечную вражду с пидарасами. Впрочем Апачану это не особо помогло, но это уже другая история.
Ця команда цілком і повністю складається з качкобогів,
успішних зварювальників, нацистів і зухвалих нохчо була на
швидку руку заснована в лютому 2012 року, і миттєво здобула спораною в Paint емблемою, але волею долі так і не провела
жодного дружнього матчу до початку турніру. Вельми знаменита перекупом гравців у команд-суперників і розпиздяйством/
роздовбайством свого тренера. Їх головна життєва позиція «тян не потрібні» про що гордо віщають транспаранти на славному стадіоні «Газенваген комплекс», розташованому на берегах сонячного Еквадору. Дізнавшись про участь в / b / Лізі, Бен
Ганн терміновим рейсом вилетів прямо зі знімального майданчика, Азіс перервав своє світове турне, а Варг вирішив на певний час припинити свою одвічну ворожнечу з підарасами. Втім
Апачану це не особливо допомогло, але це вже інша історія.
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Гасло
Наркомани шолі суки?
Форма

Девиз
Наркоманы штоле суки?
Форма

Групова світлина

Груповое фото

Стадіон

Gazenwagen Complex
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Стадион

< Одна з версій розташування ФК Апачан.
Попри не надто успішну участь у першому турніпі б-ліги,
славна своїми легендарними нападниками, які витягують решту команди - Чорним Володарем та Апачем.
< Одна из версий расположения ФК Апачан.
Несмотря на не слишком успешное участие в первом турнипи б-лиги, славная своими легендарными нападающими,
которые извлекают остальные команды - Черным Властелином и Апачем.

Гравці

Игроки
Имя: Черный властелин
Состав: Основной
Скилл: 99
Амплуа: Атакующий полузащитник

Ім’я: Чорний володар
Склад: Основний
Скіл: 99
Амплуа: Атакуючий півзахисник

Черный Властелин - персонаж и маскот
Двача, который впоследствии расползся по
всем интернетах и стал наверное символом
российских чанов. Олицетворяет всю силу и
мощь любимого маскота всей русской культуры. УРЖ является чернокожим геем из
Нью-Джерси, США. Возрастом в 60 лет, берет 200 долларов в час. В свое время с ним
даже удалось связаться, он обрадовался что
нравится людям. Сегодня это широко распиаренный персонаж. От его имени осуществляются рейды,
его узнаваемый портрет используют в рекламе, в его честь
слагают песни ...

Чорний Володар - персонаж і маскот Двача, який згодом розповзся по усіх інтернетах
і став напевно символом російських чанів.
Уособлює всю силу та міць улюбленого маскота всієї російської культури. УРЖ є
чорношкірим геєм із Нью-Джерсі, США. Має
більше шестидесяти років, бере 200 доларів
за годину. Свого часу з ним навіть вдалося
зв’язатися, він зрадів що подобається людям.
На сьогодні, це широко розпіарений персонаж. Від його імені здійснюються рейди, його впізнавани
портрет використовують у рекламі, на його честь складають
пісні...
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Имя: Мразиш
Состав: Основной
Скилл: 77
Амплуа: Правый полузащитник

Ім’я: Мразіш
Склад: Основний
Скіл: 77
Амплуа: Правий півзахисник
Порівняно
нещодавній
персонаж,
який популяризувався на російських
іміджбордах переважно через старання окремих фанів і свій тепер вже
вінрарний кліп «Мразіш». Любов переважно викликає його опора на образ ґейшльондри і присутній дух Харкова. Не дивно, що це ж викликає і ненависть. УРЖ ім’я
Азіса, не повірите, Васіл Троянов Боянов, в
крихітній болгарській індустрії пропхався
з милом, але напевне не через дупу. Образ викликає страшенний дупобіль у моралфаґів, як і наприклад Бруно. Але далі
вітрини наче це не заходить і гетеросексуали можуть спати
спокійно.

Сравнительно недавний персонаж, который популяризируется на российских
имиджбордах в основном из-за старания
отдельных фанатов и свой теперь уже винрарний клип «Мразиш». Любовь преимущественно вызывает его опора на образ
гей-шлюхи и присутствующий дух Харькова. Неудивительно, что это вызывает и ненависть. IRL имя Азиса, не поверите, Васил
Троянов Боянов, в крохотной болгарской
индустрии протиснулся с мылом, но наверняка не через задницу. Образ вызывает страшный баттхерт у моралфагов,
как и например Бруно. Но дальше витрины вроде это не заходит и гетеросексуалы могут спать спокойно.

Кліп «Мразіш» викликав величезний резонанс на Апачані
частково своєю загадковістю, а потім відповідно і на столиці
всія російських інтернетів Сосачі. Пізніше було зроблено
кілька рейдів і популяризовано кліп поза бордами. Як завжди, наразі лишився переважно макрос «Мразиш мабуть?».
«Мразіш» з болгарської означає «ненавидиш».

Клип «Мразиш» вызвал огромный резонанс на Апачане
частично своей загадочностью, а затем соответственно и на
столице всея российских интернетов Сосаче. Позже было сделано несколько рейдов и популяризовано клип за бордами.
Как всегда, пока остался преимущественно макрос «Мразиш
небось?». «Мразиш» с болгарского означает «ненавидишь».

Ім’я: Ракоділ
Склад: Основний
Скіл: 77
Амплуа: Лівий півзахисник

Имя: Ракодил
Состав: Основной
Скилл: 77
Амплуа: Левый полузащитник

Форс Тиречу, який особливо розвинувся
на російських чанах середньої швидкості.
Незмінним обличчам є Крокодил Гена, а
супровідною фразою «Наркоман штоле
сука?». Саме завдяки ньому, обличча Гени
асоціюється з окуреністю і галюнами навіть
більше, аніж атрибути Оміча (про даний
мем читайте у коментарях до гравця ФК Сосач Юнайтед Оміча).

Форс Тиреча, который особенно развился
в русских чанах средней скорости. Неизменным лицом является Крокодил Гена, а сопроводительной фразой «Наркоман штоле
сука?». Именно благодаря ему, лицо Гены ассоциируется с окуреностю и галюнамы даже
больше, чем атрибуты омичей (об этом меме
читайте в комментариях к игроку ФК Сосач
Юнайтед Омичу).
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Ім’я: ВАРГ
Склад: Основний
Скіл: 66
Амплуа: Центральний півзахисник

Имя: ВАРГ
Состав: Основной
Скилл: 66
Амплуа: Центральный полузащитник

Голос зі сторони параші - комплексний мем
російської чаносфери, який реалізується як
у макросах, так і у пасті. Суть залягає у глибинах російської УРЖ-культури, суттєву
частку якої, дякуючи Батьку Сталіну і Дідам
Царям, складає культура колишніх в’язнів
і завсідників ГУЛАГів. Так от, одного разу
це усе виплеснулося на російські борди, у
вигляді так званого «воровача» (чи «зонача», про нього написано у коментарях до
гравця ФК Нульчан Пєтушка), який відповідно передбачає
блатний стиль спілкування. Особливо зачепила безосібних
тема інтимних стосунків на зоні, з їх багатою і давньою культурою. Однією з реалізацій даної теми і є епічна, хоч і невелика за
розміром паста, яка так і зветься «Голос з боку параші».

Голос со стороны параши - комплексный
мем российской чаносферы, который реализуется как в макросах, так и в пасте. Суть залегает в глубине российской IRL-культуры,
существенную долю которой, благодаря
Отцу Сталину и Дедам Царям, составляет
культура бывших заключенных и завсегдатаев ГУЛАГов. Так вот, однажды это все
выплеснулось на российские борды, в виде
так называемого «воровача» (или «зонача»,
о нем написано в комментариях к игроку ФК Нульчан Петушки), который соответственно предусматривает блатной стиль
общения. Особенно задела анонимов тема интимных отношений на зоне, с их богатой и древней культурой. Одной из реализаций данной темы и является эпическая, хотя и небольшая
по размеру паста, которая так и называется «Голос со стороны
Стверджують що пасту створили ще на першорідному Двачі, параши».
а її пришестя на Нульчан завдячує лише віднайденню одним з
учасників руху. Результатом занесення її фрагментів до спам- Утверждают, что пасту создали еще на первородном Дваче, а
листа став лише вибух різноманітних модифікацій різного ее пришествие на Нульчан обязано только нахождению одним
типу. Звідти ж вигук «ко-ко-ко-ко», який можна побачити за- из участников движения. Результатом внесения ее фрагментов
раз замість звинувачення у гузноболі. В укрмережі, наприклад, в спамлиста стал лишь взрыв различных модификаций разз’являється переважно з приходом москалів, які вважають за личного типа. Оттуда и возглас «ко-ко-ко-ко», который можно
дуже чудову ідею тролити хохлів саме цим мемом.
увидеть сейчас вместо обвинения в баттхерте. В укрмережи,
например, появляется преимущественно с приходом москвиУ той же час до стандартного сюжету з півнем та незбира- чей, которые считают очень замечательной идею троллить хохним молоком додалося зображення Варга Вікернеса, який вліз лов именно этим мемом.
у мем завдяки типовому для борд методу поганої абстракції, а
саме через макрос «Йшов би ти звідси півнику». Втім, можливо
спрацювала магія виразу обличчя. Якщо трохи глибше зануритись у долю Варга, то стає очевидно, що йому роль півника
підходить неабияк. Рок-музикант, язичник та зек з довгим
ув’язненням після якого він опинився вже у іншому світі.

В то же время к стандартному сюжету с петухом и сгущеным
молоком прибавилось изображение Варга Викернеса, который
влез в мем благодаря типичному для борд методу дурной абстракции, а именно через макрос «Шел бы ты отсюда петушок».
Впрочем, возможно сработала магия выражения лица. Если
немного глубже погрузиться в судьбу Варга, то становится очевидно, что ему роль петушка подходит изрядно. Рок-музыкант,
язычник и зек с длинным заключением после которого он оказался уже в другом мире.
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Ім’я: Апач
Склад: Основний
Скіл: 88
Амплуа: Форвард

Имя: Апач
Состав: Основной
Скилл: 88
Амплуа: Форвард

Творець борди. За сумісництвом, адмін
російського сайту демотивації. Знаний
в рунеті експериментатор з бордовим
спілкуванням і фейлер на цьому полі.

Создатель борды. По совместительству,
админ сайта демотивации. Известный в рунете экспериментатор с бордовым общением и фейлер на этом поприще.

Имя: Гостюхин
Состав: Основной
Скилл: 66
Амплуа: Центральный защитник

Ім’я: Гостюхін
Склад: Основний
Скіл: 66
Амплуа: Центральний захисник

Гостюхин - форс на быдлаче с фразой из
Дальнобойщиков «Пошел ты нахер, коззел».
В их кругах известен как козлофорсер. Аноны его не шибко любят.

Гостюхін - форс на бидлачі з фразою з
Дальнобійників «Пішов ти нахер, коззел». У
їхніх колах відомий як козлофорсер. Анони
його не дуже люблять.

Ім’я: Бостон
Склад: Основний
Скіл: 66
Амплуа: Правий захисник

Имя: Бостон
Состав: Основной
Скил: 66
Амплуа: Правый защитник

Камвхора, що втік на Сосач.

Камвхора, сбежавшый на Сосач.
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Ім’я: Д.Е.К.
Склад: Основний
Скіл: 66
Амплуа: Центральний захисник

Имя: Д.Е.К.
Состав: Основной
Скилл: 66
Амплуа: Центральный защитник

Дрімогемон не згинув безвісти, а залишився його клон - Д.Е.К, який розшифровується
як «Дрімогемон єбанута какашка».

Дримогемон не канул в лету, а остался его
клон - Д.Е.К, который расшифровывается
как «Дримогемон ебанутая какашка».

Ім’я: Кольок
Склад: Запасний
Скіл: 66
Амплуа: Центральний захисник

Имя: Колек
Состав: Запасной
Скилл: 66
Амплуа: Центральный защитник
Аватарофаг, который доставляет, косит
под быдлана-гопника.

Аватарофаґ, який доставляє, косить під
бидлана-гопника.

Ім’я: Ми с женой
Склад: Основний
Скіл: 66
Амплуа: Воротар

Имя: Мы с женой
Состав: Основной
Скилл: 66
Амплуа: Вратарь

Один аватарофаґ який використовує картинки Тіма Рота з фільму Чотири кімнати.
Найчастіше пише не тільки від себе, а й від
імені дружини. Типу «ми з дружиною хочемо спробувати анал». Або «ми з дружиною
просимо фотошоп-кумів зробити безглузду
хуєргу» за що його так і прозвали.

Один аватаркоеб юзающий пикчи Тима
Рота из фильма Четыре комнаты. Зачастую
пишет не только от себя, но и от лица жены.
Типа мы с женой хотим попробовать анал.
Или мы с женой просим фотошоп-кунов
сделать бессмысленную хуергу за что его
так и прозвали.
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Ім’я: Членодівка
Склад: Основний
Скіл: 66
Амплуа: Лівий захисник

Имя: Членодевка
Состав: Основной
Скилл: 66
Амплуа: Левый защитник

Все той же лайнтрап.

Все тот же лайнтрап.

Ім’я: Олег
Склад: Запасний
Скіл: 65
Амплуа: Півзахисник захисного плану

Имя: Олег
Состав: Запасной
Скил: 65
Амплуа: Полузащитник защитного плана

Здеанонений школяр, який сфоткав свій
анус заради додаткової експи.

Здеаноненый школьник, сфоткал свой
анус ради дополнительной экспы.

Ім’я: Нікіта
Склад: Запасний
Скіл: 66
Амплуа: Правий захисник

Имя: Никита
Состав: Запасной
Скилл: 66
Амплуа: Правый защитник
Здеаноненый школьник.

Здеанонений школяр.
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Ім’я: Хаджіт
Склад: Основний
Скіл: 66
Амплуа: ЦПЗ

Имя: Хаджит
Состав: Основной
Скилл: 66
Амплуа: ЦПС

Звичайний представник раку, навіть
сказати нема чого. Один з купи неймфагів
на борді, аватаркофажить кототою.

Обычный представитель рака, даже сказать нечего. Один из кучи неймфагив на
борде, аватаркофажить кототою.

Ім’я: Фет бой
Склад: Запасний
Скіл: 66
Амплуа: Центральний захисник

Имя: Фет бой
Состав: Запасной
Скилл: 66
Амплуа: Центральный защитник

Товстий хлопчик з неймовірним відчуттям
ритму і талантами до брейк-дансу, просунутий на конкурсі танців. Часто, як це
буває, комусь сподобалась потенційно
фейлова кандидатура у конкурсі, він запостив це на борді, і цього учасника гуртом
пропхали у лідери.

Толстый мальчик с невероятным чувством ритма и талантами к брейк-дансу,
продвинутый на конкурсе танцев. Часто,
как это бывает, кому-то понравилась потенциально фейловая кандидатура в конкурсе, он запостил это на борде, и этого
участника группой проталкивали в лидеры.

Имя: Саня ВОТ
Состав: Запасной
Скилл: 66
Амплуа: Центральный защитник

Ім’я: Саня ВОТ
Склад: Запасний
Скіл: 66
Амплуа: Центральний захисник

Здеаноненый петушок, которого вместо
травли приласкали.

Здеанонений півник, якого замість травлі
приласкали.
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ФК «Сырчан»
Не набігаюча няшная команда анімуфагів з лідером Мод-тян,
маленькою Лолі Сирно і Мугічкою. Ичан не прагне всіх порвати, та й програвати теж не має наміру. Сила команди в єдності
і згуртованості, адже Сирни не баки, а дуже навіть генії. Головний тренер - Бака, і це нормально. Сирний не носять прізвиськ,
сирні носять аватарки.

Не набегающая няшная команда анимуфагов с лидером Модтян, маленькой лоли Сырно и Мугичкой. Ычан не стремится
всех порвать, но и проигрывать тоже не намерен. Сила команды в единстве и сплочённости, ведь Сырны не баки, а очень
даже гении. Главный тренер — Бака, и это нормально. Сырны
не носят прозвищ, Сырны носят аватарки.
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Гасло
Сирно не дурепа!
Форма

Девиз
Сырно не дура!
Форма

Групова світлина

Груповое фото

Стадіон

Bakarium
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Стадион

< Одна з версій розташування ФК Сирчан.
Єдина команда з п’ятьох, яка грає, орієнтуючись на захист.
Супротивники вже не дадуть оманути себе шармом маленької
кавайної лолі Сирно, оскільки знають на що вона здатна. А
Сирно у нас точно не дурепа, а геній миттєвих контратак.
< Одна из версий расположения ФК Сырчан.
Единственная команда из пяти, которая играет, ориентируясь
на защиту. Противники уже не обманутся шармом маленькой
кавайной лоли Сырно, поскольку знают на что она способна.
А Сырно у нас точно не дура, а гений мгновенных контратак.

Гравці

Игроки
Имя: Сырно
Состав: Основной
Скилл: 88
Амплуа: Центральный нападающий

Ім’я: Сирно
Склад: Основний
Скіл: 88
Амплуа: Центральний нападник

Пришла из серии игр Touhou Project, где исполняет роль ледяной мое-фее, завораживая
своей неспособностью сделать простые вещи.
Также ее часто называют «бака», что с японского значит «дура». В связи с определенными обстоятельствами с Сырно и глупостью
ассоциируется цифра 9 в круге. Лозунгом самой Сырно является «I’m the strongest!». Благодаря этому и всему остальному, выбилась в
главные репрезентаторы Ычана в интернетах.

Прийшла із серії ігор Touhou Project, де
виконує роль крижаної мое-феї, яка зачаровуючи своєю нездатністю зробити
найпростіші речі. Також її часто називають
«бака», що з японської значить «дурепа». У
зв’язку з певними обставинами з Сирно та
дурістю асоціюється цифра 9 у колі. Гаслом
самої Сирно є «I’m the strongest!». Завдяки
цьому і всьому іншому, вибилась у головні
репрезентатори Ичану в інтернетах.
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Ім’я: Екскаватор-тян
Склад: Основний
Скіл: 66
Амплуа: Воротар

Имя: Экскаватор-тян
Состав: Основной
Скилл: 66
Амплуа: Вратарь

Перебігла із Двача. Втілює страх
безосібних перед тим, що одного ранку
вони прокинуться, зайдуть на борду, а її,
як виявиться, знесло. До слова, іноді такі
події відбуваються з усіми бордами Рунету.

Перебежала с Двача. Олицетворяет страх
анонимусов перед тем, что однажды утром
они проснутся, зайдут на борду, а ее, как
окажется, снесло. К слову, иногда такие события происходят со всеми бордами Рунета.

Имя: Унылка
Состав: Основной
Скилл: 77
Амплуа: Атакующий полузащитник

Ім’я: Унилка
Склад: Основний
Скіл: 77
Амплуа: Атакуючий півзахисник

Появилась 25 сентября 2007 года. Символизирует настоящую анимешную печаль.
Сначала была только силуэтом в печали, но
фап дело святое и последующие картинки
более детальные.

З’явилася 25 вересня 2007 року. Символізує
справжню анімешну печаль. Спочатку була
лише силуетом у сумі, але фап діло святе і
подальші картинки більш детальні.

До Екскаватор-тян

К Экскаватор-тян

До Унилка
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К Унылка

Ім’я: ЮВАО-тян
Склад: Запасний
Скіл: 66
Амплуа: Півзахисник захисного плану

Имя: ЮВАО-тян
Состав: Запасной
Скилл: 66
Амплуа: Полузащитник защитного плана

Була створена після вінрарної пасти про
зустріч УРЖ дівчини з кавайними вушками
(некомімі)
в
південно-східному
адміністративному окрузі Москви (рос. Юговосточный административный округ Москвы,
скорочено ЮВАО). За сюжетом цієї зустрічі у
МакДональдсі було створено навіть гру. Також
існує серія кулсторей про життя ЮВАО.

Была создана после винрарнои пасты о
встрече УРЖ девушки с кавайными ушками
(некомими) в юго-восточном административном округе Москвы. По сюжету этой встречи в
МакДональдсе было создано даже игру. Также
существует серия кулсторей о жизни ЮВАО.

Ім’я: СЗАО-тян
Склад: Запасний
Скіл: 66
Амплуа: Півзахисник захисного плану

Имя: СЗАО-тян
Состав: Запасной
Скилл: 66
Амплуа: Полузащитник защитного плана
СЗАО-тян - злая сестра-близнец ЮВАОтян, девушка из Северо-Западного административного округа Москвы. Арта с ней гораздо меньше, и на нем СЗАО тян обычно
неразрывна со своей сестрой.

СЗАО-тян
зла
сестра-близнючка
ЮВАО-тян, дівчина із Північно-Західного
адміністративного округу Москви (рос. Северо-Западного административного округа Москвы). Арту з нею набагато менше, і на ньому
СЗАО тян зазвичай нерозривна зі своєю сестрою.

До ЮВАО-тян

К ЮВАО-тян

До СЗАО-тян
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К СЗАО-тян

Ім’я: Аноня
Склад: Запасний
Скіл: 66
Амплуа: Центральний півзахисник

Имя: Аноня
Состав: Запасной
Скилл: 66
Амплуа: Центральный полузащитник

Набігає разом з Унилкою в IIChantra. Одне
з чисельних імен, якими кожен понеділок
страждає б Ичану.

Набигает вместе с Унилкою в IIChantra.
Одно из многочисленных имен, которыми
каждый понедельник страдает б Ычана.

Имя: Злокот
Состав: Основной
Скилл: 66
Амплуа: Центральный защитник

Ім’я: Злокіт
Склад: Основний
Скіл: 66
Амплуа: Центральний захисник

Полуночный форс Ычана. Полночь еще не
начинается, а злокот приходит на чан уже потенциально забаненным.

Опівнічний форс Ичану. Опівніч ще не
починається, а злокіт приходить на чан уже
потенційно забаненим.

Ім’я: Гоген
Склад: Запасний
Скіл: 66
Амплуа: Півзахисник захисного плану

Имя: Гоген
Состав: Запасной
Скилл: 66
Амплуа: Полузащитник защитного плана

Гоген Солнцев, який став знаменитим після
свого викрику «Адвокаат!!». Також з ним було
декілька тредів в розділі Оекакі, які досягли
бампліміту.

Гоген Солнцев, ставший знаменитым после
своего крика «Адвокаат!». Также с ним было
несколько доведенных до бамплимита тредов
в разделе Оэкаки.
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Ім’я: Кірюша
Склад: Основний
Скіл: 66
Амплуа: Правий захисник

Имя: Кирюша
Состав: Основной
Скилл: 66
Амплуа: Правый защитник

Старий-добрий няша-алкоголік.

Старый-добрый няша-алкоголик.

Ім’я: Лямбда дельта
Склад: Запасний
Скіл: 66
Амплуа: Лівий захисник

Имя: Лямбда дельта
Состав: Запасной
Скилл: 66
Амплуа: Левый защитник
Куклойоб, который неймфажыл на Ычане.
Любит говорить о крестьянах. Лучший и популярнейший ролеплеер на рубордах. Себя не
похвалишь, никто не похвалит.

Лялькойоб, який неймфажив на Ичані.
Любить говорити про селян. Кращий і
найпопулярніший ролеплеєр на рубордах. Себе
не похвалиш, ніхто не похвалить.

Ім’я: Коакума
Склад: Запасний
Скіл: 66
Амплуа: Півзахисник захисного плану

Имя: Коакума
Состав: Запасной
Скилл: 66
Амплуа: Полузащитник защитного плана

RPG-треди - наше все!

RPG-треды - наше всё!
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Ім’я: Мод-тян
Склад: Основний
Скіл: 99
Амплуа: Центральний півзахисник

Имя: Мод-тян
Состав: Основной
Скилл: 99
Амплуа: Центральный полузащитник

Символ влади на Ичані. Доброї душі адмін,
особливо коли спить.

Символ власти на Ычане. Добрейшей души
админ, особенно когда спит.

Ім’я: Мізоре
Склад: Запасний
Скіл: 66
Амплуа: Лівий захисник

Имя: Мизоре
Состав: Запасной
Скилл: 66
Амплуа: левый защитник
Добрый друг всех посетителей Ычана, иногда у него даже хорошее настроение.

Добрий друг всіх відвідувачів Ичану, іноді у
нього навіть гарний настрій.

Ім’я: Мугічка
Склад: Основний
Скіл: 66
Амплуа: Півзахисник захисного плану

Имя: Мугичка
Состав: Основной
Скилл: 66
Амплуа: Полузащитник защитного плана

Фантастична і чарівлива Мугі-тян не залишить байдужим навіть суворих анімухейтерів
з Челябінська. Тепер вже мем, що б це не означало.

Фантастическая и чарующая Муги-тян не
оставит равнодушным даже суровых анимухейтеров из Челябинска. Теперь уже мем, что
бы это ни значило.
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Ім’я: Нофап
Склад: Запасний
Скіл: 66
Амплуа: Лівий захисник

Имя: Нофап
Состав: Запасной
Скилл: 66
Амплуа: Левый защитник

Клон Стиллавіна. Але ми пам’ятаємо його таким. Відзначився на сходочці де з’їв 15 пігулок
баклафену запивши алкоголем після чого перестав видавати членороздільні звуки і був забраний швидкою. Так само на ичані розповідав
багато історій про те як бути успішним.

Клон Стиллавина. Но мы помним его таким.
Отметился на сходочке где съел 15 таблетов баклафена запив алкоголем после чего перестал
издавать членораздельные звуки и был увезен
скорой. Так же на ычане рассказывал много
историй про то как быть успешным.

Ім’я: Смолєв
Склад: Запасний
Скіл: 66
Амплуа: Центральний захисник

Имя: Смолев
Состав: Запасной
Скилл: 66
Амплуа: Центральный защитник
Рисователь. Зелёный потому что Халк.

Малюватель. Зелений бо Халк.

Ім’я: Соус-кун
Склад: Основний
Скіл: 66
Амплуа: Центральний захисник

Имя: Соус-кун
Состав: Основной
Скилл: 66
Амплуа: Центральный защитник

Широкої душі людина, творець багато чого.
Понурого. Адмін 410чану.

Широкой души человек, создатель многого.
Унылого. Админ 410чана.
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Ім’я: Степан
Склад: Основний
Скіл: 66
Амплуа: Півзахисник захисного плану

Имя: Степан
Состав: Основной
Скилл: 66
Амплуа: Полузащитник защитного плана

Відомий у вузьких колах програміст. Шинкуфаг, зовнішність символізує. Він також творець лялькоскрипту.

Известный в узких кругах программист.
Шинкуфаг, внешность символизирует. Он также создатель куклоскрипта.

Ім’я: Юкі
Склад: Запасний
Скіл: 66
Амплуа: Лівий захисник

Имя: Юки
Состав: Запасной
Скилл: 66
Амплуа: Левый защитник

Людина-Єврей. Тян, атеншнвхор, яка
піарить своє ЖЖ і створює треди імені себе.
Кілька разів камвхорила з сапом «Лол Ю.».
Наразі мирно посиджує на Гугл+.

Человек-еврей. Тян, атеншнвхор, которая
пиарит свое ЖЖ и создает треды имени себя.
Несколько раз камвхорила с сапом «Лол Ю.».
Сейчас мирно посиживает на Гугл+.

Ім’я: Художник-кун
Склад: Основний
Скіл: 77
Амплуа: Півзахисник захисного плану

Имя: Художник-кун
Состав: Основной
Скилл: 77
Амплуа: Полузащитник защитного плана

Малюватель, очевидно ж. Любитель маленьких дівчаток, але тільки в ероге.

Рисователь, очевидно же. Любитель маленьких девочек, но только в эроге.
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ІII. Зіграти та
показати

ІII. Сыграть и
показать

Що ж... Команди готові, і організаторів наче не бракує,
пора грати матчі. Стрім, як ви вже переконалися, не менш
відповідальни захід, аніж тренування команди. Коментування,
як і будь-яка творчість потребує як уміння, так і натхнення.
Поєднуючи це ще й з почуттям гумору, можна досягти досить
непоганих результатів.

Что ж ... Команды готовы, и организаторов будто бы хватает, пора играть матчи. Стрим, как вы уже убедились, не менее
ответственное мероприятие, чем тренировки команды. Комментирование, как любое творчество требует как умения, так
и вдохновения. Сочетая это еще и с чувством юмора, можно
добиться весьма неплохих результатов.

Матчі б-ліги проводилися на вихідних, за запланованим розкладом, аби жодна робота не заважала більшості бажаючих подивитися. Лише двічі матчі було проведено в понеділки: один у
зв’язку із технічними труднощами, інший у зв’язку із проходженням Євро 2012.

Матчи б-лиги проводились на выходных, по запланированному расписанию, чтобы ни одна работа не мешала большинству
желающих посмотреть. Лишь дважды матчи были проведены в
понедельники: один в связи с техническими трудностями, другой в связи с прохождением Евро 2012.

Налічував перший турнір б-ліги 20 матчів, за які кожна Насчитывал первый турнир б-лиги 20 матчей, за которые
команда мала нагоду зіграти з кожною іншою на власному каждая команда имела возможность сыграть с каждой другой
стадіоні та стадіоні суперника.
на собственном стадионе и стадионе противника.
Увесь турнір як такий поділявся на кола і тури. Колами вважалася частина, коли усі команди вже встигли зіграти з усіма
іншими по одному разу. Відповідно ми мали два кола: так званих «перших матчів» і «матчів-реваншів». Туром же називалися дві гри в одні вихідні. Відповідно було 10 турів, по 5 турів на
коло. Особливістю туру, як не важко підрахувати, було те, що
одна з команд «випадала» з ігрового вікенду.

Весь турнир как такой делился на цепи и туры. Кругами считалась часть, когда все команды уже успели сыграть со всеми
остальными по одному разу. Соответственно мы имели два
круга: так называемых «первых матчей» и «матчей-реваншев». Туром же назывались две игры в одни выходные. Соответственно было 10 туров, по 5 туров на круге. Особенностью
тура, как не трудно подсчитать, было то, что одна из команд
«выпадала» из игрового уикенда.

Для кожного матчу створювалися афіші, які розповсюджувалися на бордах. Іноді дві версії, російськомовна та україномовна, Для каждого матча создавались афиши, которые распростраіноді одна двомовна.
нялись на бордах. Иногда две версии, русскоязычная и украиноязычная, иногда одна двуязычная.
Після кожного матчу писався звіт, з цитатами коментаторів,
або взятих з борд чи чатику. Все це можна прочитати і побачи- После каждого матча писался отчет, с цитатами комментатоти тут, в альманасі.
ров, или взятых из борд или чатика. Все это можно прочитать
и посмотреть здесь, в альманахе.
Але безперечно найбільш чудовим є те, що на відповідних
каналах досі існують записи усіх матчів, і на них теж нижче Но бесспорно наиболее замечательным является то, что на
присутні посилання.
соответствующих каналах еще существуют записи всех матчей, и на них тоже ниже присутствуют ссылки.
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1 коло
1 круг
(1-5 тури) (1-5 туры)
21.04
Apachan - Sosach

22.04
0chan-IIchan

28.04
Uchan-Apachan

30.04
Sosach-IIchan

5.05
Sosach-0chan

6.05
IIchan-Uchan

12.05
0chan-Uchan

13.05
Apachan-IIchan
20.05
Uchan-Sosach

19.05
0chan-Apachan
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Дата

21.04

Апачан

Рахунок
Стадіон
Коментатор
Дивитись
Синопсис
Голи

Тур

3:8

Сосач

Gazenwagen Complex
ПЕСокум Шило
twitch.tv/uchan_tv/b/315715511
youtu.be/fVO9Cj9esek

Братішка
Чорний Володар (Апач)
Сосницький (Вован)
Чорний Володар (П)
Вован (Сосницький)
Чорний Володар (ШУ)
Номад (Йоба)
Сосницький (Мимокрокодил)
Номад (Йоба)
Сосницький (Номад)
Сосницький (Номад)

1. 0-1, 12:42
2. 1-1, 17:51
3. 1-2, 20:39
4. 2-2, 24:00
5. 2-3, 29:51
6. 3-3, 32:56
7. 3-4, 39:01
8. 3-5, 42:09
9. 3-6, 46:47
10. 3-7, 49:06
11. 3-8, 63:14
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1

Счёт
Стадион
Комментатор
Смотреть
Синопсис
Голы

Братишка
Чёрный Властелин (Апач)
Сосницкий (Вован)
Чёрный Властелин (П)
Вован (Сосницкий)
Чёрный Властелин (ШУ)
Номад (Йоба)
Сосницкий (Мимокрокодил)
Номад (Йоба)
Сосницкий (Номад)
Сосницкий (Номад)

Огляд

Обзор

„Кілька задротів апача вкоротять собі віку“

„Несколько задротов апача покончат с собой“
3:8, именно с таким счетом Ракодилы всосали у Сомалича.
Если еще в первом тайие яиц ЧВ хватало для хоть какого-то
сопротивления (на его счету хет-трик), то во втором тайме вынос тела оформился окончательно. Борьбы не вышло. Виной
тому наркоманское решение тренера Апачан.

3:8, саме з таким рахунком Ракодили всмоктали у Сомаліча.
Якщо ще в першому таймі яєць ЧВ вистачало хоч для якогось
опору (на його рахунку хет-трик), то в другому таймі винос
тіла оформився остаточно. Боротьби не вийшло. Виною тому
наркоманське рішення тренера Апачану.
„Тренер мудак. Хто такі стати робить? Захист взагалі
ніякий. Хто взагалі тренера цього призначив. Вбити скотину!
Камнювати, лінчувати, спалити.“

„Тренер мудак. Кто такие статы делает? Защита вообще никакая. Кто вообще тренера этого назначил. Убить скотину!
Камневать, линчевать, сжечь.“
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Дата

22.04

Нульчан

Рахунок
Дод. час
Стадіон
Коментатор
Дивитись
Синопсис

Голи

Тур

1:1
4:2

Ычан

Zero Arena
Марчел
twitch.tv/marchel39/b/315838326
twitch.tv/marchel39/b/315842955
youtu.be/7IDcA1ODBA0

Сирна (Мізоре)
Нулькіт (БЕЗНОГNМ)
Сирна (Унилка)
Дрейк (Нулькіт)
Пєтушок (Пахом)
Пєтушок (Очоба)

1. 0-1, 58:54
2. 1-1, 83:29
3. 1-2, 95:50
4. 2-2, 98:11
5. 3-2, 107:27
6. 4-2, 119:18
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1

Счёт
Доп. время
Стадион
Комментатор
Смотреть

Голы

Синопсис

Сырна (Мизоре)
Нулькот (БЕЗНОГNМ)
Сырна (Унылка)
Дрейк (Нулькот)
Петушок (Пахом)
Петушок (Очоба).

Огляд

Обзор

Спочатку йобаний стример зник. За годину після номінального
початку таки з’явився. Сказав, що інтернети скінчилися і що
він ледве вибив ще у тех. підтримки провайдера. Почав стрім
- лагало що пиздець. Йобане слайдшоу. В чаті його хуями обкладали, але він чатік не читав, а упивався коментуванням. У
першому таймі рахунок був 0-0, але гра виходила незважаючи
на лаги дуже цікавою.

Сначала ёбаный стример исчез. Через час после преполагаемого начала явился. Сказал, что интернеты кончились и что он
еле выбил ещё у тех. поддержки провайдера. Начал стримить
- лагало что пиздец. Ебаное слайдшоу. В чате его хуями обкладывали, но он чатик не читал, а упивался комментированием.
В первом тайме счёт был 0:0, но игра получалась несмотря на
лаги очень интересная.

„Мужичка пасує на маленьку лолю Сирно, Ичан раптово в
„Мужичка пасует на маленькую лолю Сырно, Ычан внезапно в
атаці!“
атаке!“
— Марчел закаваївся
— Марчел закаваился

После первого тайма вышел в чат, где ему объяснили, что к
чему. Он сказал, что поправит трансляцию. Поколдовал. Снизил качество. И... лагать стало ещё больше. Но стример этого не
заметил, а продолжал самозабвенно комментировать, вызывая
бугурты эпичных масштабов. Матч тем временем был просто
потрясающим по накалу страстей. Ычаньки редко могли в атаП: Fuck this shit
ку, но оборону держали как под Сталинградом. На 56-ой минуте Сырно забивает первый гол в матче. Нульчи продолжали
Після першого тайму вийшов в чат, де йому пояснили, що долбить оборону Ычана, пока за восемь минут до конца игры
до чого. Він сказав, що поправить трансляцію. Поворожив. Нулькот метким ударом не сравнивает счёт. Результат в конце
Знизив якість. І. .. лагати стало ще більше. Але стример цього второго тайма 1:1.
не помітив, а продовжував самовіддано коментувати, викликаючи бугурти епічних масштабів. Матч тим часом був просто приголомшливим за напруженням пристрастей. Ичаньки
рідко могли в атаку, але оборону тримали як під Сталінградом.
На 56-ій хвилині Сирно забиває перший гол у матчі. Нульчі
продовжували довбати оборону Ичана, поки за вісім хвилин
до кінця гри Нулькіт влучним ударом не зрівнює рахунок. Результат в кінці другого тайму 1:1.
76

Все ждали, что стример снова выйдет в чат, чтобы опять
обложить его хуями. Но он не вышел. Все ждали, что в соответствии с правилами он запустит серию пенальти. Но он запустил дополнительное время. Все плевались, но продолжали
смотреть слайдшоу, а стример продолжал выворачивать смотрящим душу наизнанку. Дополнительное время разразилось
голами. На 96-й минуте снова отличается Сырно, на 98-ой
Дрейк с углового сравнивает счёт, на 108-ой и 120-ой минуте
оформляет дубль Петушок. В итоге счёт получился 4:2 в пользу
Нульчана. Нульчану и засчитали победу, дав ему 2 очка, а Ычану - одно.

Всі чекали, що стример знову вийде в чат, щоб знову обкласти
його хуями. Але він не вийшов. Всі чекали, що відповідно до
правил він запустить серію пенальті. Але він запустив додатковий час. Всі плювалися, але продовжували дивитися слайдшоу,
а стример продовжував вивертати глядачам душу. Додатковий час вибухнув голами. На 96-й хвилині знову виділяється
Сирно, на дев’яносто восьмому Дрейк з кутового зрівнює рахунок, На 108-ій і 120-ій хвилині оформляє дубль Пєтушок. В
результаті рахунок вийшов 4-2 на користь Нульчану. Нульчу і
зарахували перемогу, давши йому 2 очки, а Ичану - одне. Так
наче при пенальті, які і мали б бути.

Короче, эпичный матч засранный стримером-сосачером
Коротше, епічний матч засраний стримером-сосачером Мар- Марчелом.
челом.

77

Дата

28.04

Учан

Рахунок
Стадіон
Коментатор
Дивитись
Синопсис
Голи

Тур

6:5

Апачан

Bidlo Park
ПЕСокум Шило
twitch.tv/uchan_tv/b/316459369
youtu.be/1-4zT5LN8GY

Іво Бобул (Подерв’янський)
Буряк (Іво Бобул)
Буряк (Дідько)
Буряк (Безос)
Апач (Чорний Володар)
Апач (Чорний Володар)
Вадік
Апач (Чорний Володар)
Апач (Чорний Володар)
Подерв’янський (Буряк)
Чорний Володар (Апач)

1. 1-0, 35:21
2. 2-0, 38:59
3. 3-0, 40:44
4. 4-0, 43:40
5. 4-1, 45:00,
6. 4-2, 54:17
7. 5-2, 58:00
8. 5-3, 63:54
9. 5-4, 69:21
10. 6-4, 77:22
11. 6-5, 83:55
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2

Счёт
Стадион
Комментатор
Смотреть
Синопсис
Голы

Иво Бобул (Подервьянський)
Буряк (Иво Бобул)
Буряк (Дидько)
Буряк (Безос)
Апач (Черный Властелин)
Апач (Черный Властелин)
Вадик
Апач (Черный Властелин)
Апач (Черный Властелин)
Подервьянський (Буряк)
Черный Властелин (Апач)

Огляд

Обзор

„Тренер, ти, суко, спеціально нас принижуєш?“
„Блять, де аскорбінки? Це неможливо.“
— Апачан

„Тренер, ты, сука, специально нас унижаешь?“
„Блять, где аскорбинки? Это невозможно.“
— Апачан

Гра пройшла без ексцесів. Учану виявилася можливість при
першій же появі в турнірі випробувати нову арену - Бідлопарк. Апачан нарешті профіксив команду. Хоча повертаючись
до першого матчу, наявність реалізованої можливості у Сосача
набрати надкількість голів у нерівній битві може спричинити
дисбаланс в турнірі. Особливо для команд, які будуть грати на
мінімальні очки.

Игра прошла без эксцессов. У Учана появилась возможность
при первом же появлении в турнире опробовать новую арену - Бидло-парк. Апачан наконец профиксил команду. Хотя
возвращаясь к первому матчу, возможность Сосача набрать
сверхколичество голов в неравной битве может вызвать дисбаланс в турнире. Особенно для команд, которые будут играть
на минимальные очки.

Впродовж першої частини першого тайму суперники даремно гамселили по воротах - перші млини комом. І от рахунок
відкрив Учан, Іво Бобул з якого забив гола на 36-ій хвилині.
Далі 3 успішних голи Буряка зробили свою справу у відриві
рахунку. Але за хвилину до кінця тайму, Апачан нарешті прокинувся і Апач забив гола у ворота Учану, за чим одразу і пролунав свисток.Однак, після першого тайму, на глядачів замість
можливості сходити в туалет, очікувало інтерв’ю з незалежним
експертом - тренером Сосача, який висловив надію на реванш
у другому таймі.

В первой половине первого тайма соперники напрасно пинали по воротам - первые блины комом. И вот счет открыл Учан.
Иво Бобул забил гол на 36-й минуте. Далее 3 гола Буряка сделали свое дело в отрыве счета. Но за минуту до конца тайма, Апачан наконец проснулся и Апач забил гол в ворота Учана, затем
сразу и раздался свисток. Но, после первого тайма, зрителей
вместо возможности сходить в туалет, ожидало интервью с
независимым экспертом - тренером Сосача, который выразил
надежду на реванш во втором тайме.
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У другому таймі дійсно почалася інтрига, особливо велика
ІНТРИГА почалася для Учану, враховуючи успіхи Апачану у
наздоганянні рахунку. Учан же ледь встигав відриватися від
стрімких атак Апача, який забив три голи. З боку Учану закинув Вадік, який як представник Білих Людей показав Чорному
Володарю, де люстрація зимує. На останніх хвилинах також
виділилися Митець (Лесь Подерев’янський) та Чорний Володар, які забили по голу у відповідні ворота. Інтерв’ю ж з тренером Апачану після другого тайму так і не відбулося, чекаємо на
звільнення бідолахи через дві програних гри поспіль?
Звіт написав Курка Аалямб

Во втором тайме действительно началась интрига, особенно большая ИНТРИГА началась для Учана, учитывая успехи
Апачана в сокращении разрыва с счете. Учан же едва успевал
отбиваться от стремительных атак Апача, который забил три
гола. Со стороны Учана забил Вадик, который как представитель Белых Людей показал Черному Властелину, где люстрация
зимует. На последних минутах также выделились Лесь Подервянский и Черный Властелин, которые забили по голу в соответствующие ворота. Интервью же с тренером Апачана после
второго тайма так и не произошло, ждем увольнения бедолаги
после двух проигрышей игры подряд?
Отчет написал Курка Аалямб

29.04.12, планований
матч Сосач-Ичан

29.04.12, планированный
матч Сосач-Ычан

„Матч проїбався через слоупоцтво тренера Ичану, який
поновив пакет даних свого пса і там допилив команду. Команда природно не сполучилася з версією стримера, про що
сирнюку відразу ж доповіли. Перепилити команду він не зміг.
В результаті конфобляді обрали рішення оновити версію гри
стримера, що призвело до пройобу всього: всі команди (сосач
в тому числі) крім ичану стали несумісними, а в результаті
відкоту пакета даних назад проєбався і опшн файл гри.
Один хуй - або команда ичану не була готова, або сосач не
поєднувався б з новим пакетом даних.“
— ПЕСокум Шило

„Матч проебался из-за слоупочества тренера Ычана, который обновил пакет данных своего пса и там допилил команду.
Команда естественно не совместилась с версией стримера,
о чем сырнюку сразу же доложили. Перепелить команду он не
смог. В результате конфобляди выбрали решение обновить
версию игры стримера, что привело к проебу всего: все команды (сосач в том числе) кроме ычана стали несовместимыми, а
в результате отката пакета данных назад проебался и опшн
файл игры. Один хуй - или команда ычана не была готова, или
сосач не совмещался бы с новым пакетом данных.“
— ПЕСокум Шило

Матч планували провести у неділю, як це було спочатку й за- Матч планировали провести в воскресение, как єто было иззначено в розкладі. Але...
начально и отмечено в расписании. Но...
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Дата

30.04

Сосач

Рахунок
Стадіон
Коментатор
Дивитись
Синопсис
Голи

Тур

Ычан

3:2

Virgin Ground
ПЕСокум Шило
twitch.tv/uchan_tv/b/316688362
youtu.be/z-u998l-snE

Номад (Сосницький)
Сирна (Унилка)
Сосницький (Братішка)
Сирна (Художник-кун)
Йоба (ШУ)

1. 1-0, 23:16
2. 1-1, 31:36
3. 2-1, 59:10
4. 2-2, 65:02
5. 3-2, 86:12
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2

Счёт
Стадион
Комментатор
Смотреть
Синопсис
Голы

Номад (Сосницкий)
Сырна (Унылка)
Сосницкий (Братишка)
Сырна (Художник-кун)
Йоба (ШУ)

Огляд

Обзор

„Сам Аллах був за Сосач“
— Вболівальник Сосача

„Сам Аллах был за Сосач“
— Болельщик Сосача

„Ех пічалька, тепер зрозуміло, що всі інтернети сосача пішли
на підкуп судді.“
— Голос з боку Ичана

„Эх пичалька, теперь понятно, что все интернеты сосача
пошли на подкуп судьи.“
— Голос со стороны Ычана

Матч був перенесений на 23 години у зв’язку з технічними недоладностями в трансляції. За підсумками дебатів сторін винним в інциденті було визнано керівництво Ичану. Природно,
це не сподобалося суддям, яким довелося вдруге готуватися до
матчу і зайву добу перебувати в Сомалі. Тому вже в першому
таймі сирно-команда залишилася в меншості, втративши «золотого» гравця - Мод-тян. І, якщо до видалення команда Сирни просто давила своєю територіальною перевагою на полі, то
одразу після утворився пролом в центрі гостей, чим вирішили
негайно скористатися сосачери. Підсумком став гол Номада.
1:0. Однак, команда лолів не здавалася і маленька фея зуміла
зрівняти рахунок до перерви.

Матч был перенесен на 23 часа в связи с техническими неполадками в трансляции. По итогам прений сторон виновным
в инциденте было признано руководство Ычана. Естественно, это не понравилось судьям, которым пришлось второй
раз готовиться к матчу и лишние сутки пребывать в Сомали.
Поэтому уже в первом тайме сырно-команда осталась в меньшинстве, потеряв «Золотого» игрока - Мод Тян. И, если до удаления команда Сырны просто давила своим территориальным
превосходством на поле, то сразу после образовалась брешь в
центре гостей, чем решили незамедлительно воспользоваться
сосачеры. Итогом стал гол Номада. 1-0. Однако, команда лолей
не сдавалась и маленькая фея сумела сравнять счет к перерыву.

„бля, просрал последний гол, подрочить приспичило“
— С Апачана

„бля, просрал останній гол, подрочити закортіло“
— З Апачану
„суддю було забанено на ичані“

— Одинчан

Другий тайм розпочався під проказування господарів. Але
оборона Ичану, краща на думку деяких фахівців, раз по раз
відводила небезпеку від своїх воріт. Однак, натиск дав результат, і Сосницький забив 5-й м’яч за турнір, ставши одноосібним
лідером у суперечці бомбардирів. Єдина надія сирняшок залишалася на маленьку дівчинку на вістрі атаки, і та зробила
все від неї залежне, оформивши дубль і четветий раз за турнір
змушуючи воротаря виймати ЙОБА-бол із сітки воріт. Все
йшло до пенальті, але сирно-дива не сталося.

„судья был забанен на ычане.“

— Колчан

Второй тайм начался под диктовку хозяев. Но оборона Ычана, лучшая по мнению некоторых специалистов, раз за разом
отводила опасность от своих ворот. Однако, напор дал результат, и Сосницкий забил 5-й мяч за Турнир, став единоличным
лидером в споре бомбардиров. Единственная надежда сырняшек оставалась на маленькую девочку на острие атаки, и та
сделала всё от неё зависящее, оформив дубль и четветый раз
за Турнир заставляя вратаря вынимать ЙОБА-бол из сетки ворот. Всё шло к пенальти, но сырно-чуда не произошло.
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87-а хвилина. І Жовтий Дупобіль Кружечок ставить крап- 87-ая минута. И Желтый Баттхерт Кружок ставит точку в
ку в протистоянні зі штрафного. 3:2! Сосач набирає 6 очок і противостоянии со штрафного. 3-2! Сосач набирает 6 очков и
відривається від Учану, а Сирчану доводиться задовольнятися отрывается от Учана, а Сырчану приходится довольствоваться
одним очком за Турнір.
одним очком за Турнир.

Трансляцію вів Песокум Шило. Звіт про матч підготовлений Трансляцию вёл Песокум Шило. Отчет о матче подготовлен
спеціально для безосібного Слоупок-Експресом. Дивіться /b/ специально для анонима Слоупок-Экспрессом. Смотрите /b/
Лігу!
Лигу!
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Дата

5.05

Нульчан

Рахунок
Стадіон
Коментатор
Дивитись
Синопсис

Голи

Тур

6:5

Сосач

Zero Arena
Зоефаг
twitch.tv/zoe_0chan/b/317217102
twitch.tv/zoe_0chan/b/317221251

БЕЗНОГNМ (Дрейк)
Номад (Вован)
БЕЗНОГNМ (Нулькіт)
Дрейк (Нулькіт)
Сосницький (ЄОТ)
БЕЗНОГNМ
М’ята (Нулькіт)
ЄОТ (Номад)
Сосницький (Номад)
Сосницький (Йоба)
БЕЗНОГNМ (Нулькіт)

1. 1-0, 5:41
2. 1-1, 17:04
3. 2-1, 20:52
4. 3-1, 23:30
5. 3-2, 46:36
6. 4-2, 47:48,
7. 5-2, 57:23
8. 5-3, 58:34
9. 5-3, 70:29
10. 5-5, 71:33
11. 6-5, 83:29
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Счёт
Стадион
Комментатор
Смотреть

Голы

Синопсис

БЕЗНОГNМ (Дрейк)
Номад (Вован)
БЕЗНОГNМ (Нулькот)
Дрейк (Нулькот)
Сосницкий (ЕОТ)
БЕЗНОГNМ
Мята (Нулькот)
ЕОТ (Номад)
Сосницкий (Номад)
Сосницкий (Йоба)
БЕЗНОГNМ (Нулькот)

Огляд

Обзор

Так сталося, що цього разу ми маємо дві точки зору на матч.

Так случилось, что в этот раз мы имеем две точки зрения на
матч.

І

І

„а вас от не бентежить, що нульчан ніби як помер? Це як
матч Тіматі проти Гуфа, тільки нульч теж реально помер?“
— Апачан
Другий матч Нульчану на турнірі збігся відразу з двума дебютами: відкриття новенької «Зеро-Арени» (через який, і
неготовність стадіону Сосача, господарями був Нульч) і перший коментаторський досвід Zoefag’а. Перший пройшов достиь успішно - м’ятно-чорні перемогли в півнячому дербі, а от
до другого залишилися питання. Питання ці вируючим потоком лилися в чаті і в треді на Сосачі (Нульчан вже який день
лежить). Стример, виправляючи перед грою баг ПЕСу з формою Сосача, викликав купу звинувачень в чітерстві на користь
Нульчану. Аргументом уболівальників став результат першої
чверті матчу - Нульчан перегравав захисників сомалійців вгорі
і внизу, Безногий забивав і ногами і головою. Перший тайм
закінчився з рахунком 3:1 на користь Нульових. Параллельно
ефір пронизував галас ультрас господарів, які, здавалося, кричали в мікрофон коментатору.

„а вас вот не смущает, что нульчан вроде как умер? Это
как матч Тимати против Гуфа, только нульч тоже реально
умер?“
— Апачан
Второй матч Нульчана на турнире совпал сразу с двума дебютами: открытие новенькой «Зеро-Арены» (из-за которого и неготовности стадиона Сосача хозяевами был Нульч) и первый
комментаторский опыт Zoefag’а. Первый прошел на ура - мятно-черные победили в петушином дерби, а вот к второму остались вопросы. Вопросы эти бурлящим потоком лились в чате
и в треде на Сосаче (Нульчан уже какой день лежит). Стример,
исправляя перед игрой баг ПЕСа с формой Сосача, вызвал
кучу обвинений в читерстве в пользу Нульчана. Аргументом
болельщиков стал результат первой четверти матча - Нульчан
переигрывал защитников сомалийцев вверху и внизу, Безногий забивал и ногами и головой. Первый тайм закончился со
счетом 3:1 в пользу Нулевых. Параллельно эфир разрывали
крики ультрас хозяев, которые, казалось, кричали в микрофон
комментатору.

„КРИЧАЛКИ БЛЯДЬ! КРИЧАЛКИ! КРИПОТА“
— Сосач
У другому таймі сомалійці показали характер, відігравшись
„КРИЧАЛКИ БЛЯДЬ! КРИЧАЛКИ! КРИПОТА“
з практично безнадійних 2:5, а трансляція чомусь почала
— Сосач
нагадувати слайдшоу. Сосницький вибухнув хет-триком,
відірвавшись у списку бомбардирів від переслідувачів. Але у Во втором тайме сомалийцы показали характер, отыгравшись
Нульчана були свої герої. Безногий накидав 4 голи, останній з с практически безнадежных 2:5, а трансляция почему-то начаяких виявився переможним. 6:5 - перша поразка Сосач Юнай- ла напоминать слайдшоу. Сосницкий разразился хет-триком,
дет.
оторвавшись в списке бомбардиров от преследователей. Но у
Нульчана были свои герои. Безногий накидал 4 гола, последПесокум Шило ний из которых оказался победным. 6:5 - первое поражение
Сосач Юнайдет.
Песокум Шило
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Гра Сосач-Нульчан пройшла успішно, без зриву і перенесення
трансляції, але і не без технічних труднощів через використання нової коментаторської будки. На жаль, не всі вболівальники
Нульчану були присутні на змаганні, так як дошка вже третій
день лежала. Можливо, EFG вирішив спочатку відгородитися
від вайпу фанатів команди, що програла. Матч видався напруженим. Коли рахунок досяг 5:2, хвилі обурення обкутали чатик
та супутні треди.

Игра Сосач - Нульчан прошла успешно, без срыва и переноса
трансляции, но и не без технических трудностей ввиду использования новой комментаторской будки. К сожалению, не все
болельщики Нульчана присутствовали на соревновании, так
как доска уже третий день лежит. Возможно, EFG решил изначально отгородиться от вайпа фанатов проигравшей команды.
Матч выдался напряжённым. Когда счёт достиг 5:2, волны негодования обволакивали чатик и сопутствующие треды.

„Я знаю, чому нульч не працює, вся обчислювальна потужність
їх сервера кинута на чіти“
„Мій улюблений двачік, тепер я зовсім не хочу жити. Моє
життя лайно, і, без жартів, перемоги Сосача були єдиною
втіхою для мене. Сьогодні я випилююсь. У мене збочена
фантазія, тому пруфи будуть в завтрішніх новинах. Прощавай.“

„Я знаю, почему нульч не работает, вся вычислительная мощь
их сервера брошена на читы“

Глядачі дуже чутливо сприйняли кричалки фанатів Нульчана
(які були записані в останні хвилини перед грою). Сподіваємося,
що фанати інших команд теж будуть підтримувати своїх гравців
підбадьорливими Крип-вигуками. Згідно з заявою тренерів
Нульчана, тактика гри була сильно переглянута після минулого матчу, і тренування гравців проходили практично кожен
день, так що про програш не було й мови, тим паче на своєму
стадіоні Zero Arena. Однак рахунок 5-5 змусив похвилюватися
шанувальників обох команд, і ті,хто втік у сльозах після першого тайму повернулися дізнатися, чим же закінчиться ця битва. Глядачі очікували серію пенальті, але шостий гол у ворота
Сосача скасував дану можливість. Представник тренерського
складу 2ch.so пообіцяв, що над проблемою з кутовими команда
буде активно працювати. Що ж, подивимося, чого вони зможуть добитися, час для підготовки ще є. Чекаємо вас на наступному матчі ліги 06.05.2012 в 21:00 між командами Ичану
і Учану.

„Мой любимый двачик, теперь я совсем не хочу жить. Моя
жизнь говно, и, без шуток, победы Сосача были единственной
отрадой для меня. Сегодня я выпиливаюсь. У меня извращенная фантазия, поэтому пруфы будут в завтрашних новостях. Прощай.“

Зрители очень чувствительно восприняли кричалки фанатов
Нульчана (которые были записаны в последние минуты перед
игрой). Надеемся, что фанаты остальных команд тоже будут
поддерживать своих игроков ободряющими крипи-выкриками. По заявлению тренеров Нульчана, тактика игры была сильно пересмотрена после прошлого матча, и тренеровки игроков
проходили практически каждый день, так что о проигрыше не
было и речи, тем более на своём стадионе Zero Arena. Однако
счёт 5-5 заставил поволноваться поклонников обеих команд, и
убежавшие в слезах после первого тайма вернулись узнать, чем
же закончится эта битва. Зрители ожидали серию пенальти,
но шестой гол в ворота Сосача отменил данную возможность.
Представитель тренерского состава 2ch.so пообещал, что над
проблемой с угловыми команда будет активно работать. Что
же, посмотрим, чего они смогут добиться, время для подготовки ещё есть. Ждём вас на следующем матче лиги 06.05.2012 в
gaz00 21:00 между командами Ычана и Учана.
gaz00
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Дата

6.05

Ычан

Рахунок
Стадіон
Коментатор
Дивитись
Синопсис
Голи

Тур

1:0

Учан

Bakarium
Зоефаг
twitch.tv/zoe_0chan/b/317342175

Аноня (Сирно)

1. 1-0, 71:21
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Счёт
Стадион
Комментатор
Смотреть
Синопсис
Голы

Аноня (Сырно)

Огляд

„- треба побудувати зіккурат
- не вистачає сала“

Обзор

„-нужно построить зиккурат
-не хватает сала“

— Cirnonedura

— Cirnonedura

„Не розчаровуйтесь, безосібні, все буде добре для кожного з
нас...“
— З Учану

„Не разочаровывайтесь, анонимусы, все будет хорошо для
каждого из нас ...“
— С Учана

Цей матч був проведений на кращому рівні, ніж день тому,
але деякі проблеми все одно залишилися. Так, не була забезпечена безпека на стадіоні Bakanarium, і внаслідок цього на арену
проникли п’яні в дошку уболівальники Нульчану, які лишилися на ніч з вчорашнього матчу, але не мали рідної борди, щоб
відіспатися і протверезіти. Чи вплинули приголомшливі крики, або щось інше, але вже на 30 секунді українська нечиста
сила була видалена з поля за підкат ззаду. Ця подія значно послабила лівий фланг українців і дозволила Сирначу ущільнити
свої ряди, тим самим підсиливши і без того сильну оборонну
лінію. В цілому, гра проходила в центрі поля, де захисники і
півзахисники обох команд успішно руйнували атаки один одного. Внаслідок чого, вирішальними могли стати стандартні
позиції і дальні передачі з закиданням м’яча в штрафну зону,
однак тактика штучного офсайду і хороша гра на другому
поверсі обох команд, в підсумку, привели до нічийного результату без голів після закінчення першого тайму. Багато боротьби і бездоганна оборона - так можна охарактеризувати перші
45 хвилин.

Сегодняшний матч был проведен на лучшем уровне, чем
день назад, но некоторые проблемы всё равно остались. Так,
не была обеспечена безопасность на стадионе Bakanarium, и
вследствие этого на арену проникли пьяные болельщики Нульчана, которые со вчерашнего матча были в доску, но не имели
родной борды, чтобы отоспаться и протрезветь. Повлияли ли
оглушающие крики, или что-то другое, но уже на 30 секунде
украинская нечистая сила была удалена с поля за подкат сзади.
Это событие значительно ослабило левый фланг украинцев и
позволило Сырначу уплотнить свои ряды, тем самым усилив и
без того сильную оборонительную линию. В целом, игра проходила в центре поля, где защитники и полузащитники обеих
команд успешно разрушали атаки друг друга. Вследствие чего,
решающими могли стать стандартные положения и дальние
передачи с забросом мяча в штрафную зону, однако тактика
искусственного офсайда и хорошая игра на втором этаже обеих команд, в итоге, привели к ничейному безголевому результату по окончании первого тайма. Много борьбы и безупречная оборона - так можно охарактеризовать первые 45 минут.

„ичан забив гол, а соснув сосач“

„ычан забил гол, а соснул сосач“
— Из чата

„сирний бог почув мої благання“
— Тренер Сырчана
Другий тайм припускав продовження протистояння в тактиці
та пошуку ключа до захисту суперника. Тим часом, якість
трансляції трохи покращилася, що позначилося на активізації
вболівальників та активної підтримки команд. Серед команди
Учану якісною грою відзначилися Безос і Подерв’янський.

— Из чата

„сырный бог услышал мои мольбы“
— Тренер Сырчана
Второй тайм предполагал продолжение противостояния в
тактике и поиске ключа к защите соперника. Тем временем,
качество трансляции немного улучшилось, что сказалось на
активизации болельщиков и активной поддержке команд.
Среди команды Учана качественной игрой отметились Безос
и Подерв’янський.
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Головним плеймейкером з розіграшу і організації дій на полі
у Ичану традиційно була Сирна, однак сьогодні був день не її
тріумфу. Можливо, далися взнаки численні порушення, або ж
брак одного з гравців оборони, але на 72-й хвилині Унил-тян
зліва віддала точний пас на маленьку синьоволосу фею, яка
сильним і точним прострілом дозволила Аноні замкнути передачу і відкрити свій бомбардирський рахунок. Таким чином,
Ичан повів у рахунку і міг повністю зосередитися на утриманні
досягнутої переваги. До честі Учана треба сказати, що Іво Бобул співтовариші пресингували суперника, намагаючись перевести гру на серію пенальті. Проте, фінальний свисток наздогнав гравців з таким же рахунком і 3-ма очками в скарбничці
Ичану. Після гри відбулися традиційні інтерв’ю з тренерами та
експертами, причому кожне з них відрізнялося колоритністю і
чітко показувало приналежність тренера до іміджборди.

Главным плеймейкером по розыгрышу и организации действий на поле у Ычана традиционно являлась Сырна, однако
сегодня был день не её триумфа. Возможно, сказались многочисленные нарушения, или же нехватка одного из игроков обороны, но на 72-й минуте Уныл-тян слева отдала точный пас на
маленькую синеволосую фею, которая сильным и точным прострелом позволила Аноне замкнуть передачу и открыть свой
бомбардирский счет. Таким образом, Ычан повел в счете и мог
полностью сосредоточиться на удержании достигнутого перевеса. К чести Учана надо сказать, что Иво Бобул сотоварищи
прессинговали соперника, пытаясь перевести игру на серию
пенальти. Однако, финальный свисток настиг игроков с таким
же счетом и 3-мя очками в копилке Ычана. После игры состоялись традиционные интервью с тренерами и экспертами, причем каждое из них отличалось колоритностью и отчетливо показывало принадлежность тренера к имиджборде.

„ВСЕМ ПИЗДА“
„ВСІМ ПИЗДА“

„buukaw: Кавайный пидорский голосок ^^
gid733: Омг сырносудья слоупок
poletevshiy: Тонкий голосок какой-то.
buukaw: Я бы его трахнул.
cirnonedura: это тян
Ilita1377: IT’s A TRAP
Huy_pizda: ЧТО ЗА ПИДОР НА СВЯЗИ? ЙОБА ЭТО ТЫ?
Olonist: блядь, хупизда, тренер, ты уёбок, я больше не буду
болеть за сырно
cirnonedura: наш тренер такая няшечка :3“
— О тренере Ычана

— Тренер Учана

„buukaw: Кавайний підорський голосок ^^
gid733: Омг сирносуддя слоупок
poletevshiy: Тонкий голосок якийсь.
buukaw: Я быи його трахнув.
cirnonedura: це тян
Ilita1377: IT’s A TRAP
Huy_pizda: ЩО ЗА ПІДОР НА ЗВ’ЯЗКУ? ЙОБА ЦЕ ТИ?
Olonist: блядь, хупизда, тренер, ти уйобок, я більше не буду
вболівати за сирно
cirnonedura: наш тренер така няшечка :3“
— Про тренера Ычану
Трансляцію проводив Зоефаг. Звіт про матч підготовлений
спеціально для безосібного Слоупок-Експресом. Дивіться /b/
Лігу!

— Тренер Учана

Трансляцию вёл Зоефаг. Отчет о матче подготовлен специально для анонима Слоупок-Экспрессом. Смотрите /b/ Лигу!
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Дата

12.05

Нульчан

Рахунок
Стадіон
Коментатор
Дивитись
Синопсис
Голи

Тур

2:6

Учан

Zero Arena
Газ, Слоупок Экспресс
twitch.tv/b_league/b/317965790

Іво Бобул (Безос)
Уліточка (Автогол)
Іво Бобул (Вадік)
БЕЗНОГNМ (Нулькіт)
БЕЗНОГNМ
Іво Бобул
Подерв’янський
Буряк (Бандера)

1. 0-1, 17’
2. 0-2, 19’
3. 0-3, 28’
4. 1-3, 47’
5. 2-3, 51’
6. 2-4, 62’
7. 2-5, 65’
8. 2-6, 76’
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Счёт
Стадион
Комментатор
Смотреть
Синопсис
Голы

Иво Бобул (Безос)
Улиточка (Автогол)
Иво Бобул (Вадик)
БЕЗНОГNМ (Нулькот)
БЕЗНОГNМ
Иво Бобул
Подервьянский
Буряк (Бандера)

Огляд

„Японський рандом.“

Обзор

„Японский рандом.“

— Думка матчу.

Перший справжній розгром турніру. Як і припускали коментатори на початку гри, голів і моментів було багато і гра в
цілому вдалась, але ніхто не міг припустити що це відбудеться
в одні ворота. Рахунок в матчі на 17-ій хвилині відкрив Іво Бобул, буквально за кілька хвилин Уліточка забиває м’яч у власні
ворота, а на 28-ій Бобул оформив дубль. З рахунком 3:0 команди пішли на перерву, вболівальники господарів матчу - Нульчери, неабияк зажурилися від такого результату подій, так як у
боротьбі за м’яч і в цілому по грі домінував Учан.

— Мысль матча.

Первый, по настоящему разгромный матч на турнире. Как и
предполагали комментаторы в начале игры, голов и моментов
было много и игра в целом удалась, но никто не мог предположить что это произойдёт в одну калитку. Счёт в матче на 17-ой
минуте открыл Иво Бобул, буквально через несколько секунд
Улиточка забивает мяч в собственные ворота, а на 28-ой Бобул оформил дубль. Со счётом 3:0 команды ушли на перерыв,
болельщики хозяев матча — Нульчеры, изрядно приуныли от
такого исхода событий, так как в борьбе за мяч и в целом по
игре доминировал Учан.

„Все, переїжджаю до учану“
— Крик відчаю з Нульчану

„Все, переежджаю на учан“
Після перерви здавалося, що зараз нульчан поверне свою гру
— Крик отчаяния с нульчана
і японський рандом повернеться до господарів обличчям - два
м’ячі на рахунку БЕ3Н0ГNМ і розрив скоротився до одного После перерыва, казалось, что сейчас нульчан вернёт свою
гола, але Іво Бобул був проти і на 62-ій хвилині робить хет-трик, игру и японский рандом повернётся к хозяевам лицом — два
а на 65-ій і 72-ій остаточно добили Нульчан Подерв’янській і мяча на счету БЕ3Н0ГNМ и разрыв сократился до одного гола,
Буряк.
но Иво Бобул был против и на 62-ой минуте делает хет-трик, а
на 65-ой и 76-ой окончательно добили Нульчан ПодервьянсьПідсумковий рахунок матчу: 2:6 на користь Учану.
кий и Буряк.
Трансляцію вели Газ і Слоупок Експрес. Звіт про матч
підготовлений спеціально для аноніма невідомо ким. Дивіться
/ b / Лігу!

Итоговый счёт матча: 2:6 в пользу Учана.
Трансляцию вели Газ и Слоупок Экспресс. Отчет о матче подготовлен специально для анонима неизвестно кем. Смотрите
/b/ Лигу!
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Дата

13.05

Апачан

Рахунок
Пенальті
Стадіон
Коментатор
Дивитись
Синопсис
Голи

Тур

2:2
2:3

Ычан

Gazenwagen Complex
ПЕСокум Шило
twitch.tv/b_league/b/318075468

Унил-тян (Художник-кун)
Чорний Володар (ШУ)
Художник-кун (Сирно)
Мразіш

1. 0-1, 1’
2. 1-1, 29’
3. 1-2, 42’
4. 2-2, 44’
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Счёт
Пенальти
Стадион
Комментатор
Смотреть
Синопсис
Голы

Уныл-тян (Художник-кун)
Черный Властелин (ШУ)
Художник-кун (Сырно)
Мразиш

Огляд

Обзор

„Сирно — бака, Азіс — товстий!“
— КО про матч

„Сырно — бака, Азис — жирный!“
— Капитан Очевидность о матче.

Черговий матч четвертого туру проходив на новому стадіоні
Апачана - Газенваген комплекс. Обидві команди грунтовно
підготувалися до гри і приготували нові тактики - Апачан
став жорсткішим в обороні, а Сирчан частіше бити з далекої
дистанції. Перший гол був забитий головою з кутового - на
першій хвилині Мисженой пробила Унилка. Надалі гра проходила в боротьбі і з неточними ударами по воротах, якими
відрізнялися обидві команди, але особливо виділялася Сирно.
У цій патовій ситуації проявив себе бомбардирський талант
Чорного Володаря - з не найближчої позиції до воріт Ичана,
він зі штрафного наніс такий сильний і точний удар у правий
кут воріт, що здавалося Екскаватор-тян дуже пощастило недотягнути до м’яча, а трохи пізніше перевірив нові ворота на
міцність. Художник кун теж вирішив продемонструвати що не
пасе задніх і на 42-ій хвилині потужним ударом заніс Ми_с_
женой у ворота разом з м’ячем. На 44-ій хвилині Азіс припинив це міряння піськами акуратним більярдним ударом з лінії
штрафного, відправивши м’яч у притул з лівою штангою.

Очередной матч четвёртого тура проходил на новом стадионе Апачана — Газенваген комплекс. Обе команды основательно
подготовились к игре и приготовили новые тактики — Апачан
стал жёстче играть в обороне, а Сырчан чаще бить с дальней
дистанции. Первый гол был забит головой с углового — на первой минуте Мы с женой пробила Унылка. В дальнейшем игра
проходила в борьбе и неточных ударах по воротам, которыми
отличались обе команды, но особенно выделялась Сырно. В
этой патовой ситуации проявил себя бомбардирский талант
Чёрного Властелина — с не самой близкой позиции к воротам
Ычана, он со штрафного нанёс такой сильный и точный удар в
правый угол ворот, что казалось Экскаватор тян очень повезло недотянуться до мяча, а чуть позже проверил новые ворота
на прочность. Художник кун тоже решил продемонстрировать
что не лыком шит и на 42-ой минуте мощным ударом занёс
Мы с женой в ворота вместе с мячом. На 44-ой минуте Азис
прекратил это меряние пиписьками аккуратным бильярдным
ударом с линии штрафной, отправив мяч в притирку с левой
штангой.

„Подякуймо тренерові за наше очко.“

— Апачан

Другий тайм також пройшов під тріск ніг, черепів і обстрілом
„Спасибо тренеру за наше очко.“
трибун, але закінчився безрезультатно, якщо не вважати зла— Апачан
маних ударом ЧВ окулярів Художника куна (в подібній ситуації
Кирюша зважився ризикувати дупою, що мало не призвело до Второй тайм также прошёл под треск ног, черепов и обстреголу). Не кращим чином проявив себе Апач, не потрапляючи лом трибун, но окончился безрезультатно, если не считать слопо воротах з вкрай вигідних ситуацій.
манных ударом ЧВ очков Художника куна (в подобной ситуации Кирюша решился рисковать задницей, что чуть не привело
к голу). Не лучшим образом проявил себя Апач, не попадая по
воротам из крайне выгодных ситуаций.

93

У серії післяматчевих пенальті добре проявили себе воротарі, В серии послематчевых пенальти хорошо проявили себя вращо відбили по два пенальті, а поставила крапку в матчі СЗАО- тари, отбившие по два пенальти, а поставила точку в матче
СЗАО тян.
тян.
Підсумковий рахунок матчу 2:2 в основний час, 3:2 по Итоговый счёт матча 2:2 в основное время, 3:2 по пенальти в
пенальті на користь Ичану. Сирно беруть 2 очки, Апачан пользу Ычана. Сырны берут 2 очка, Апачан выполняет обязательную программу и берёт одно.
виконує обов’язкову програму і бере одне.
Трансляцію вів Песокум. Звіт про матч підготовлений Трансляцию вел Песокум. Отчет о матче подготовлен специспеціально для аноніма якимось хуєм. Дивіться / b / Лігу!
ально для анонима каким-то хуем. Смотрите /b/ Лигу!
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Дата

19.05

Апачан

Рахунок
Стадіон
Коментатор
Дивитись
Синопсис
Голи

Тур

2:3

Нульчан

Gazenwagen Complex
Газ, Слоупок Экспресс
twitch.tv/b_league/b/318729739

БЕЗНОГNМ (Очоба)
Апач (Чорний Володар)
Нулькіт (ШУ)
Чорний Володар (Апач)
Дрейк (Очоба)

1. 0-1, 21’
2. 1-1, 25’
3. 1-2, 58’
4. 2-2, 65’
5. 2-3, 78’
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Счёт
Стадион
Комментатор
Смотреть
Синопсис
Голы

БЕЗНОГNМ (Очоба)
Апач (Черный Властелин)
Нулькот (ШУ)
Черный Властелин (Апач)
Дрейк (Очоба).

Огляд

Обзор

„Квитки ще залишились? Не можу дістати!“
— Біля кас стадіону на 3,5 безосiбного

„Билеты остались еще? Не могу достать!“
— Возле касс стадиона на 3,5 анонимуса

„Чому я після кожного матчу стою біля вікна і плачу як побита
повія?“
— Традиційний пост на Апачані.

„Почему я после каждого матча стою у окна и плачу как побитая шлюха?“
— Традиционный пост на Апачане

Черговий матч п’ятого туру ліги рівня /b закінчився для Апа- Очередной матч пятого тура лиги уровня /b окончился для
чану сумно, але про все своєю чергою.
Апачана плачевно, но обо всём по порядку.
Оскільки обидві команди програли в минулому турі, було
цікаво як підготувалися тренери, але на загальний подив, вони
не зробили нічого. Апачан ніби за інерцією продовжував матч
з Ичаном - настільки була схожа його гра на гру в минулому
турі, а в команді суперника продовжували виконувати соло
цікаві особистості.

Так как обе команды проиграли в прошлом туре, было интересно, как подготовили команды тренеры, но к всеобщему
удивлению, они не сделали ничего. Апачан как будто по инерции продолжал матч с Ычаном — настолько была похожа его
игра на игру в прошлом туре, а в команде соперника продолжали солировать интересные личности.

БЕ3H0ГNM і відкрив рахунок, продершись через захисників
на 21-ій хвилині. На двадцять другому Апач таки згадав, що
треба потрапляти таки в ворота, а не у трибуни і з кутового головою зрівняв кількість забитих м’ячів. На цьому перший тайм
і закінчився, а в перерві глядачі могли насолодитися чудовими
йоба-відеоспецеффектами а-ля Windows Movie Maker і послухати добірні жарти з ювілейного виступу Євгена Вагановича.

БЕ3H0ГNM и открыл счёт, продравшись через защитников
на 21-ой минуте. На 26-ой Апач таки вспомнил, что надо попадать таки в ворота, а не по трибунам и с углового головой
сравнял количество забитых мячей. На этом первый тайм и закончился, а в перерыве зрители могли насладиться великолепными йоба-видеоспецэффектами а-ля Windows Movie Maker и
послушать отборные шутки из юбилейного выступления Евгения Вагановича.

«У МЕНЕ МІЦНИЙ ДУПЧАН Я ВБОЛІВАЮ ЗА АПАЧАН“
— apach_hools
„У него нет игор, но он умеет играть.“
— Задоволені уболівальники Нульчану про Дрейке

«У МЕНЯ КРЕПОК ПОПЧАН Я БОЛЕЮ ЗА АПАЧАН“
— apach_hools
„У него нет игор, но он умеет играть.“
— Довольные болельщики Нульчана о Дрейке
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Другий там проходив також досить мляво, але більш результативно. П’ятьдесят восьма хвилина гри - Нулкет забиває гол
зі штрафного, з якого тиждень тому Чорний Володар перевіряв
на міцність ворота нового стадіону. Не ставши горювати, що
якийсь котяра пульнув м’ячиком краще за нього, ЧВ вирішив
на цей раз відзначитися з гри і зробив це на 66-ой, за іронією
долі, відпхнув того самого Нулкета в сторону. Останній гол на
79-ій хвилині гри забив Дрейк, причому мало не з допомогою
власне самих апачів, яким набрид бодаючиий футбол і вони
вже рвалися за звичкою прокачати тренера.

Второй там проходил также достаточно вяло, но более результативно. 58-ая минута игры — Нулькот забивает гол со
штрафного, с которого неделю назад Чёрный Властелин проверял на прочность ворота нового стадиона. Не став горевать,
что какой-то кошак пульнул мячиком лучше него, ЧВ решил
на этот раз отметиться с игры и сделал это на 66-ой, по иронии
судьбы, отпихнув того самого Нулькота в сторону. Последний
гол на 79-ой минуте игры забил Дрейк, причём чуть ли не с
помощью собственно самих Апачей, которым поднадоел бодательный футбол и они уже рвались по привычке прокачать
тренера.

Так-то все і закінчилося - 3:2 на Користь Нульчана.

Так-то всё и закончилось — 3:2 в Пользу Нульчана.

„Щастя було поряд. Та йобнуло набоєм.“
— Тренерський штаб Апачана

„Счастье было рядом. Но ёбнуло снарядом.“
— Тренерский штаб Апачана

Трансляцію вели Газ і Слоупок Експрес. Звіт про матч Трансляцию вели Газ и Слоупок Экспресс. Отчет о матче подпідготовлений спеціально для безосiбного анонімусом- готовлен специально для анонима анонимусом-набигамусом.
набігамусом. Дивіться / b / Лігу!
Смотрите /b/ Лигу!
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Дата

20.05

Тур

Учан

Рахунок
Стадіон
Коментатор
Дивитись
Синопсис
Голи

Сосач

2:3

Bidlo Park
Антон Уефанский
twitch.tv/b_league/b/318840656

ЄОТ
Подерв’янський (Іво Бобул)
Номад (Йоба)
Буряк (Іво Бобул)
Номад (Сосницький)

1. 0-1, 3’
2. 1-1, 23’
3. 1-2, 30’
4. 2-2, 31’
5. 2-3, 53’
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5

Счёт
Стадион
Комментатор
Смотреть
Синопсис
Голы

ЕОТ
Подервьянский (Иво Бобул)
Номад (Йоба)
Буряк (Иво Бобул)
Номад (Сосницкий)

Огляд

Важко уявити більш принциповий матч (не враховуючи
Півняче дербі), ніж матч між укропатріотами і найбільш масовою москальською бордою. Завдяки тривалій історії протистояння цих двох представників одвічного срачу в інтернеті
інтерес до матчу підігрівався і без реклами - просто треба
привід вкотре написати про сало і угро-фінів.
Тим не менше гра вдалась на славу і була цікавою. Вже на
третій хвилині Сосач відкрив рахунок - після того, як Льоша
відбив м’яч після удару Сосницького, в сітку його добила ЄОТ.
В цілому на полі домінував Сосач, а Учан огризався контратаками і дальніми ударами, розігріваючи Абу. Але гол у відповідь
все ж таки був забитий після комбінації - після прострілу Іво
Бобула у ворота влучив Подерев’янський. Сосач відповів на
30-ій хвилині - після навісу Йоби головою забив Номад. Учан
відреагував миттєво і вже за хвилину Буряк з подачі Бобула
зрівняв рахунок.

Обзор

Сложно представить более принципиального матча (если не
считать Петушиного дерби), чем матч между хохлопатриотами и самой массовой москальской бордой. Благодаря длинной
истории противостояния этих двух представителей вечного
срача в интернете, интерес к матчу подогревался и без всякой
рекламы — просто нужен повод очередной раз написать про
сало и угро-финнов.
Тем не менее игра удалась на славу и получилась интересной. Уже на третьей минуте Сосач повёл в счёте — после того
как Лёша отбил мяч после удара Сосницкого, в сетку его добила ЕОТ. В целом на поле доминировал Сосач, а Учан огрызался контратаками и дальними ударами, разогревая Абу. Но
ответный гол всё-таки был забит после комбинации — после
прострела Иво Бобула в ворота попал Подервьянський. Сосач
ответил на 30-ой минуте — после навеса Йобы головой забил
Номад. Учан отреагировал мгновенно и уже через минуту Буряк с передачи Бобула сравнял счёт.

Так закінчився перший тайм і, на відміну від минулих ігор,
одразу почався другий - комусь кортіло дивитись якийсь хокей.
Другий тайм видався малорезультативним, але вельми дра- Так закончился первый тайм и в отличие от прошлых игр
матичним. Вирватись уперед або зрівняти рахунок могли сразу начался второй — кому-то нужно было смотреть какойобидві команди, але цього разу пощастило Сосачу - 53-тя хви- то хоккей.
лина і Номад за підтримки Сосницького забиває переможний
гол. В Учана були моменти аж до самої 90-ої хвилини, але не Второй тайм выдался мало результативным, но весьма драсклалось.
матичным. Вырваться вперёд или сровнять счёт могли обе команды, но в этот раз повезло Сосачу — 53-я минута и Номад
Гра закінчилась як і за день до того - 3:2, але на користь Со- при поддержке Сосницкого забивает победный гол. Учан же
сача.
имел моменты до самой 90-ой минуты, но не судьба.
Трансляцію вів Антон Уєфанський. Звіт про матч підготував
спеціально для аноніма Глутамат Натрія. Дивіться /b/ Лігу!

Игра окончилась, как и день назад — 3:2, но в пользу Сосача.
Трансляцию вел Антон Уефанский. Отчет о матче подготовлен специально для анонима Глутаматом Натрия. Смотрите /b/
Лигу!
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Проміжні
підсумки

Промежуточные
итоги

Турнірна таблиця

Турнирная таблица

Результати на момент закінчення першого кола, коли усі ко- Результаты на момент окончания первого круга, когда все команди встигли зіграти по одній грі з кожною іншою.
манды успели сыграть по одной игре с каждой другой.

М
1
2
3
4
5

К
Сосач
Нульчан
Учан
Ычан
Апачан

Г
4
4
4
4
4

В
3
2
2
1
0

ВП
0
1
0
1
0

П
1
1
2
1
3

ПП
0
0
0
1
1

З
19
15
14
7
12

Р

13
15
11
9
19

6
0
3
-2
-7

Объяснение

Пояснення
М - місце у турнірі після першого кола
К - назва команди
Г - ігор зіграно
В - кількість виграних матчів
ВП - кількість виграних матчів за пенальті
П - кількість програних матчів
ПП - кількість програних матчів за пенальті
З - м’ячів забито
ПР - м’ячів пропущено
Р - різниця забитих та пропущених м’ячів
О - очки

ПР

М - место в турнире после первого круга
К - название команды
Г - игр сыграно
В - количество выигранных матчей
ВП - количество выигранных матчей по пенальти
П - количество проигранных матчей
ПП - количество проигранных матчей по пенальти
С - мячей забито
ПР - мячей пропущено
Р - разница забитых и пропущенных мячей
О - очки

Снайпери

Снайперы

Гр
Сосницкий
БЕЗНОГNМ
Черный Властелин
Номад
Буряк
Сырно
Іво Бобул
Апач
Сосницкий
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Ком
Сосач
Нульчан
Апачан
Сосач
Учан
Ычан
Учан
Апачан

Гол(по пен)
8
7
7(1)
6
5
4
4
4

Поз
1
2
2
4
5
6
6
6

О
9
8
6
6
1

2 коло

2 круг

(6-10 тури) (6-10 туры)
26.05
IIchan-0chan

27.05
Sosach-Apachan

2.06
IIchan-Sosach

3.06
Apachan-Uchan

10.06
Uchan-IIchan

11.06
0chan-Sosach

16.06
IIchan-Apachan

17.06
Uchan-0chan
24.06
Apachan-ochan

23.06
Sosach-Uchan
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Дата

26.05

Рахунок
Стадіон
Коментатор
Дивитись
Синопсис

Ычан

Голи

Тур

0:5

Нульчан

Bakarium
ПЕСокум Шило
twitch.tv/b_league/b/319422093
twitch.tv/b_league/b/319424304
twitch.tv/b_league/b/319426911

Очоба (БЕЗНОГNМ)
БЕЗНОГNМ (Нулькіт)
Нулькіт (ШУ)
Нулькіт (ШУ)
БЕЗНОГNМ (Дрейк)

1. 0-1, 1’
2. 0-2, 15’
3. 0-3, 70’
4. 0-4, 75’
5. 0-5, 81’
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6

Счёт
Стадион
Комментатор
Смотреть

Голы

Синопсис

Очоба (БЕЗНОГNМ)
БЕЗНОГNМ (Нулькот)
Нулькот (ШУ)
Нулькот (ШУ)
БЕЗНОГNМ (Дрейк)

Огляд

Обзор

„4-1-4-1. Збірна Іспанії так Євро-2008 виграла.“
— Професійна Ванга Нульчану

„4-1-4-1. Сборная Испании так Евро-2008 выиграла.“
— Профессиональная Ванга Нульчана

„I regret buying FIFA 12 over PES.“
— Якийсь бріт з Краутчану
„МІША - ЯК ЖИВИЙ“

„I regret buying FIFA 12 over PES.“
— Какой-то брит с Краутчана
„МИША - КАК ЖИВОЙ“

— nulchnulchnulch

У пролозі трансляції коментатор штовхнув речівку в стилі
міністра РФ з туризму і спорту для глядачів Краутчана. Проте, події на полі швидко затьмарили звістка про розширення
впливу Ліги за межі пост-совкового простору. Протистояння,
яке озиціонувалося як матч-реванш між Ичаном і Нульчаном, явно пройшло не за складеним господарями сценарієм.
Точніше кажучи, матч для ичанівців відверто провалився, і не
вийшло не те, що реваншу, але навіть хоч скільки-небудь гідної
відповіді Зеленій Машині. Матч ще не встиг розпочатися після
вступного Рікролла, а всі диванні експерти були в шоці від гри
команди Нульчана, які виступали сьогодні в білій формі. Не
минуло й двох хвилин після свистка, який сповістив про початок матчу, а ультрахардкорщик ОЧОБА забив гол з подачі
Безногого. Шок від такого швидкого гола пройшов, і сирняші
понеслися в відповідь штурм (згодом з’ясується, що останній).
Однак, одночасно живий і мертвий воротар нульчерів, поперше, заговорив штангу, а по-друге, показав блискучу гру при
захисті воріт. Після відбиття атаки біло-м’ятні перейшли в плановий пресинг і відсунули гру від своїх воріт. До 15-ї хвилини
гра йшла в основному в центрі поля з дедалі частіше повторюваними проривами гостей. Ичанівці ж дедалі більше і більше
провалювалися в обороні, що й зумовило заліт м’яча в сітку
воріт після сумбуру у штрафному майданчику жовтих. Драке та
Нулькот відібрали м’яч у захисників і віддали точний навіс на
лякаючого всіх лолей Безногого. 0-2. Здавалося, що такий стан
справ має привести сирно до тями, однак гра продовжилася на
боці господарів, а Очоба, Безногий співтовариші мали не один
шанс довести розрив в рахунку до розгромного. Як стане ясно
пізніше, біль і приниження були відкладені до другого тайму.

— nulchnulchnulch

В прологе трансляции комментатор толкнул речёвку в стиле министра РФ по туризму и спорту для зрителей Краутчана.
Однако, события на поле быстро затмили известие о расширении влияния Лиги за пределы пост-Совкового пространства
(возвращение к истокам? b-лига возникла в СНГ благодаря попытке поднять движуху на Краутчане, где идея не возымела
успеха, но тамошний Русбернд активно продвигал ее в б Нульча). Позиционировавшийся как матч-реванш противостояние
между Ычаном и Нульчаном явно прошло не по намеченному
хозяевами сценарию. Точнее говоря, матч для ычанеров откровенно провалился, и не получилось не то, что реванша, но
даже хоть сколько-нибудь достойного ответа Зеленой Машине.
Матч еще не успел начаться после вступительного Рикролла, а
все диванные эксперты были в шоке от игры команды Нульчана, выступавших сегодня в белой форме. Не прошло и двух
минут после свистка, извещающего о начале матча, а ультрахардкорщик ОЧОБА забил гол с подачи Безногого. Шок от такого быстрого гола прошел, и сырняши понеслись в ответный
штурм (впоследствии выяснится, что последний). Однако, одновременно живой и мертвый вратарь нульчеров, во-первых,
заговорил штангу, а во-вторых, показал блистательную игру
при защите ворот. После отбития атаки бело-мятные перешли в плановый прессинг и отодвинули игру от своих ворот. До
15-й минуты игра шла в основном в центре поля со всё чаще
повторяющимися прорывами гостей. Ычанеры же всё больше
и больше проваливались в обороне, что и предопределило залёт мяча в сетку ворот после сумбура в штрафной площадке
желтых. Драке и Нулькот отобрали мяч у защитников и отдали
точный навес на пугающего всех лолей Безногого. 0-2. Казалось, что такое положение дел должно привести сырн в чувство, однако игра продолжилась на стороне хозяев, а Очоба,
Безногий сотоварищи имели не один шанс довести разрыв в
счете до разгромного. Как станет ясно позже, боль и унижение
были отложены до второго тайма.
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„Ні, ані слова не скажу я про Аргентину-Ямайку“
— Песокум Шило

„Нет, ни слова не скажу я про Аргентину - Ямайку“
— Песокум Шило

„Безногий головою б’є постійно: там ніг немає“
— dead_man_turch

„Безногий башкой бьет постоянно: там ног нет“
— dead_man_turch

Порахувавши, що звичайний японський хлопчик зі звичайною прізвищем «Рандом» знову приберіг всі свої фокуси на
другий тайм, диванні кукаретікі помилилися і не помилилися
одночасно. Перші двадцять хвилин сирний трималися, однак,
абсолютно нічого не могли показати в атаке. Складалося враження, що це нульчан - краща команда в обороні, а не навпаки. Всі атаки господарів ламалися в зародку, а рідкісні моменти втрачалися внаслідок надмірної неспішності нападників
жовтих. Ні Мод-тян, ні Художник-кун не запам’яталися небезпечними випадами або видатною грою. Улюблениця всіх
бородатих 20-річних чоловіків же відзначилася, але знову таки
діаметрально-протилежно всім прогнозам Нострадамуса і
Ванг. Зробивши невдалий підкат ззаду, вона отримала червоний банхаммер і була видалена з галявини баттхерта. Нульчанери же скористалися цим моментом, посилили пресинг на
діряві захисні редути лолей і заробили небезпечний штрафний,
який блискуче використав одноокий Котик, капітан команди.
Тим часом японський асистент тренера Ичана прийняв чергове
геніальне рішення: замість золотого гравця сирний, Мод-Тян,
він випустив на поле запасного нападника. Біло-м’ятні від душі
посміялися над таким вибором і заробили ще один штрафний.
Щоб сітка воріт Ичанеров не нудьгувала після пропущеного 5
хвилин тому гола, Нулькот оформив дубль і змусив випустити скупу сльозу навіть у найстійкіших прихильників Сирний.
Розгром витав у повітрі, і, як ніби цього було не достатньо, Безногий вирішив вирватися в гонці індивідуальних номінацій на
перше місце, попутно наспівуючи пісні гурту Чайф. 0-5! Решта
9 хвилин пройшли в підбадьорювання коментатором зажурених шанувальників Сирний і в підрахунку очок і статистики.
Справедливості заради відзначимо, що ичанери могли б забити гол престижу з дуже близької штрафного, проте на той момент всі основні бомбардири, які вміють пробивати штрафні,
вже покинули поле стадіону БАКАРІУМ.

Посчитав, что обычный японский мальчик с обычной фамилией «Рандом» опять приберёг все свои фокусы на второй тайм,
диванные кукаретики ошиблись и не ошиблись одновременно.
Первые двадцать минут сырны держались, однако, совершенно ничего не могли показать в атаке. Создавалось впечатление,
что это нульчан - лучшая команда в обороне, а не наоборот. Все
атаки хозяев ломались в зародыше, а редкие моменты упускались вследствие чрезмерной неспешности нападающих желтых. Ни Мод-тян, ни Художник-кун не запомнились опасными
выпадами или выдающейся игрой. Любимица всех бородатых
20-летних мужчин же отличилась, но опять таки диаметрально-противоположно всем предсказаниям Нострадамусов и
Ванг. Совершив неудачный подкат сзади, она получила красный банхаммер и была удалена с поляны баттхёрта. Нульчанеры же воспользовались этим моментом, усилили прессинг на
прохудившиеся защитные редуты лолей и заработали опасный
штрафной, который блистательно использовал одноглазый
Котик, капитан команды. Тем временем японский ассистент
тренера Ычана принял очередное гениальное решение: вместо
золотого игрока сырн, Мод-Тян, он выпустил на поле запасного нападающего. Бело-мятные от души посмеялись над таким
выбором и заработали еще один штрафной. Дабы сетка ворот
Ычанеров не скучала после пропущенного 5 минут назад гола,
Нулькот оформил дубль и заставил выпустить скупую слезу
даже у самых стойких поклонников Сырны. Разгром витал в
воздухе, и, как будто этого было не достаточно, Безногий решил вырваться в гонке индивидуальных номинаций на первое
место, попутно напевая песни группы Чайф. 0-5! Оставшиеся 9
минут прошли в подбадривании комментатором приунывших
поклонников Сырны и в подсчете очков и статистики. Справедливости ради отметим, что ычанеры могли бы забить гол
престижа с очень близкого штрафного, однако на тот момент
все основные бомбардиры, умеющие пробивать штрафные,
уже покинули поле стадиона БАКАРИУМ.
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„Тренер переводиться в блатні, усім дякуємо“
— Думка Воровчану
„НАВІЩО ТАК ЖИТИ. НАВІЩО ТАК ГРАТИ.“

„Тренер производится в блатные, всем спасибо“
— Мнение Воровчана
„ЗАЧЕМ ТАК ЖИТЬ. ЗАЧЕМ ТАК ИГРАТЬ.“

— Ичан

— Ычан

„Тренеру команди потрібно клізму банхаммером провести.“
— Звідти ж

„Тренеру команды нужно клизму банхаммером провести.“
— Оттуда же

Фінальний свисток сповістив про повне і безповоротне розгромі самої няшной команди /b/ Ліги. Нульчан був
незрівнянний, і нагородою йому послужили 3 очки в загальну скарбничку, 1 місце в таблиці, позитивна різниця забитих і
пропущених м’ячів, а також одноосібне лідерство в номінації
асистентів (Нулькот) і снайперів (БЕ3НОГNМ). Також після
матчу в номінації бомбардирів встановилася влада чотирьох:
зазначені два гравці піднялися на цей Олімп разом з Сосницьким і Чорним Володарем.

Финальный свисток возвестил о полном и бесповоротном
разгроме самой няшной команды /b/ Лиги. Нульчан был бесподобен, и наградой ему послужили 3 очка в общую копилку,
1 место в таблице, положительная разница забитых и пропущенных мячей, а также единоличное лидерство в номинации
ассистентов (Нулькот) и снайперов (БЕ3НОГNМ). Также после
матча в номинации бомбардиров установилась власть четырёх: указанные два игрока взобрались на этот Олимп вместе с
Сосницким и Черным Властелином.

Трансляцію вів Песокум Шило. Звіт про матч підготовлений Трансляцию вёл Песокум Шило. Отчёт о матче подготовлен
спеціально для безосiбного Слоупок Експресом. Дивіться / b / специально для анонима Слоупок Экспрессом. Смотрите /b/
Лігу!
Лигу!
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Дата

27.05

Сосач

Рахунок
Стадіон
Коментатор
Дивитись
Синопсис
Голи

Тур

8:1

Апачан

Virgin Ground
Газ, Слоупок Экспресс

twitch.tv/b_league/b/319541355

Йоба (Сосницький)
Двачкалов (Номад)
Чорний Володар
Сосницький (Номад)
Номад (ЄОТ)
Номад (Братішка)
Номад (Йоба)
Йоба (Сосницький)
Сосницький (Номад)

1. 1-0, 27’
2. 2-0, 32’
3. 2-1, 35’
4. 3-1, 37’
5. 4-1, 64’
6. 5-1, 70’
7. 6-1, 77’
8. 7-1, 79’
9. 8-1, 82’
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Счёт
Стадион
Комментатор
Смотреть
Синопсис
Голы

Йоба (Сосницкий)
Двачкалов (Номад)
Черный Властелин
Сосницкий (Номад)
Номад (ЕОТ)
Номад (Братишка)
Номад (Йоба)
Йоба (Сосницкий)
Сосницкий (Номад)

Огляд

Обзор

„МИ РОБИМО СТАВКУ НА МОЛОДЕ ПОКОЛІННЯ, АЛЕ ЗАБИВАТИ У НАС БУДУТЬ СТАРІ ПЕРЕВІРЕНІ ПІДОРАСИ“
— Rakodill про плани Апачану
Лише в другому колі Сосач дістався до свого домашнього
стадіону. Колишній «Аль-Абу Барак» тепер має назву зруйнованого стадіону, що була викуплена у збанкрутілого в 2009 році
клубу «Двач» - «Virgin Ground». Арена є висококомфортабельною - для фанів Сосачу на трибунах встановлено височенну
огорожу.

„МЫ ДЕЛАЕМ СТАВКУ НА МОЛОДОЕ ПОКОЛЕНИЕ, НО
ЗАБИВАТЬ У НАС БУДУТ СТАРЫЕ ПРОВЕРЕННЫЕ ПИДОРАСЫ“
— Rakodill о планах Апачана
Только во втором круге Сосач добрался до своего домашнего
стадиона. Бывший «Аль-Абу Барак» теперь носит имя разрушенного стадиона, которое было выкуплено у обанкротившегося в 2009 году клуба «Двач» - «Virgin Ground». Арена является высококомфортабельной - для фанов Сосача на трибунах
установлены высоченные решетки.

Футболу в цей вечір в Сомалі було мало. Зате було порно,
дуже жорстке. Тому писати про це не можна, це треба дивити- Футбола в этот вечер в Сомали было мало. Зато было порно,
ся.
очень жесткое. Поэтому писать об этом нельзя, это надо смотреть.
Трансляція матчу показала, що тренер Апачану знову не вгадав із планом на гру, Сосніцкій та Номад вибилися в лідери в Трансляция матча показала, что тренер Апачана опять не
особистих номінаціях, а Абу насправді дуже інтелігентна лю- угадал с планом на игру, Сосницкий и Номад выбились в лидина. Матч закінчився з рахунком 8:1 на користь Сосачерів.
деры в личных номинациях, а Абу действительно очень интеллигентный человек. Матч закончился со счетом 8:1 в пользу
Трансляцію вели Газ та Слоупок Експрес. Звіт нашкрябав Сосачеров.
Песокум Шило. Ексклюзивне інтерв’ю з Абу дивитеся нижче.
Дивіться /б/ Лігу!
Трансляцию вели Газ и Слоупок Экспресс. Отчет нацарапал
Песокум Шило. Эксклюзивное интервью с Абу смотрите ниже.
Смотрите /б/ Лигу!
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Дата

2.06

Тур

Ычан

Рахунок
Стадіон
Коментатор
Дивитись
Синопсис
Голи

Сосач

6:4

Bakarium
Антон Уефанский
twitch.tv/b_league/b/320137325

Художник-кун (Сирно)
Степан
Номад (Сосницький)
Сирно
Братішка (Сосницький)
Сирно
Вован
Сирно (Мод-тян)
Мод-тян (ШУ)
Йоба (ШУ)

1. 1-0, 1’
2. 2-0, 2’
3. 2-1, 3’
4. 3-1, 6’,
5. 3-2, 29’
6. 4-2, 34’
7. 4-3, 41’
8. 5-3, 43’
9. 6-3, 59’
10. 6-4, 66’
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7

Счёт
Стадион
Комментатор
Смотреть
Синопсис
Голы

Художник-кун (Сырно)
Степан
Номад (Сосницкий)
Сырно
Братишка (Сосницкий)
Сырно
Вован
Сырно (Мод-тян)
Мод-тян (ШУ)
Йоба (ШУ)

Огляд

Обзор

„U MENYA BAGET OT NOMADA,VOVANA I ABU“
— sosnooleyusosacha

„U MENYA BAGET OT NOMADA,VOVANA I ABU“
— sosnooleyusosacha

Насправді Сосачу не пощастило. У цьому матчі він грав у свою
гру, багато забив і ще більше створив моментів, але йому протистояв не рядовий суперник. Після провалу в матчі з Нульчаном,
Сирчан було не впізнати - команда няшних анімешників нагадувала рій розлючених ос, у яких напередодні відбувся день народження. Псувати святкову подію для мешканців Ичана цей
рій ніяк не збирався і почав жалити Сосач буквально з першої
хвилини матчу. Ледве секундомір перевалив за шістдесят секунд, як Художник-кун ударом по воротах відкрив рахунок,
не без допомоги рикошету. У наступній же атаці Ичан подвоїв
результат - після того як Сирно потрапила в штангу, м’яч у ворота добив Степан. Сосач відповів мнгновенно голом Номада з
передачі Сосницького, але вже через три хвилини забиває Сирно. Перші шість хвилин гри - 3:1 на користь Сирчан.

На самом деле Сосачу не повезло. В этом матче он играл в
свою игру, много забил и ещё больше создал моментов, но ему
противостоял не рядовой соперник. После провала в матче с
Нульчаном, Сырчан было не узнать — команда няшных анимешников напоминала рой разъярённых ос, у которых накануне случился день рождения. Портить праздничное событие
для обитателей Ычана этот рой никак не собирался и начал
жалить Сосач буквально с первой минуты матча. Едва секундомер перевалил за шестьдесят секунд, как Художник-кун
ударом по воротам открыл счёт, не без помощи рикошета. В
следующей же атаке Ычан удвоил результат — после того как
Сырно попала в штангу, мяч в ворота добил Степан. Сосач ответил мнгновенным голом Номада с передачи Сосницкого, но
уже спустя три минуты забивает Сырно. Первые шесть минут
игры — 3:1 в пользу Сырчана.

Надалі гра проходила у спробах Сосача скоротити відставання
в рахунку. На 29-ій хвилині Братик з передачі Сосницького
скорочує відставання, однак бакававшая в минулих двох матчах Сирно проявила себе справжнім лідером і знову збільшила
розрив до двох м’ячів. На сорок першому Вован знову скоротив і також швидко, на 43-ій хвилині, Сирно на пару з Модтян віддалили його від заповітних чорних пакетів з несвіжим
гівном.
„Перший тайм закінчився“
— Капiтан Кокочевидність
„4:2! Я вже танцюю як Сирно!“

В дальнейшем игра проходила в попытках Сосача сократить
отставание в счёте. На 29-ой минуте Братишка с передачи Сосницкого сокращает отставание, однако бакававшая в прошлых двух матчах Сырно проявила себя настоящим лидером
и снова увеличила разрыв до двух мячей. На 41-ой Вован снова
сократил и также быстро, на 43-ой минуте, Сырно на пару с
Мод-тян отдалили его от заветных чёрных пакетов с несвежим
говном.

— З Сирнача
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„Первый тайм закококококончился“
— Капитан Кокочевидность
„4:2! Я уже танцую, как Сырно!“

— С Сырнача

Другий тайм пройшов більш спокійно, але не без голів і небезпечних моментів. Так на 59-ій хвилині Мод-тян закрутила м’яч
у дев’ятку з тієї ж точки, з якою Йоба забив переможний м’яч у
попередній грі, на що Йоба відповів більш прямолінійним, але
настільки ж ефективним ударом зі штрафного в протилежні
ворота.

Второй тайм прошёл более спокойно, но не без голов и опасных моментов. Так на 59-ой минуте Мод-тян закрутила мяч в
девятку с той же точки, с какой Йоба забил победный мяч в
предыдущей игре, на что Йоба ответил более прямолинейным,
но столь же эффективным ударом со штрафного в противоположные ворота.

Підсумок матчу: 6:4 на користь Ичана. Команда продемонструвала характер і довела напередодні п’ятиріччя власної борди, що провал в минулому матчі був безглуздою випадковістю
і закарлюкою творчого пошуку. Сосачу соромитися також було
нічого, але тепер тренер явно не забуде погодувати Абу перед
матчем бананами.

Итог матча: 6:4 в пользу Ычана. Команда продемонстрировала характер и доказала в канун пятилетия собственной борды,
что провал в прошлом матче был нелепой случайностью и загогулиной творческого поиска. Сосачу стыдиться также было
нечего, но теперь тренер явно не забудет покормить Абу перед
матчем бананами.

„Keykunn: яка няша
Yoba2ch: У ИЧАНУ І ГРАВЦІ І ТРЕНЕР МАЛЕНЬКІ
Sila_volny: Няшний. Треба його до нас, на Нульч
Maga_05_vip: ТРУ-ХІКА“
— Тренер Ичану - Superstar

„eykunn: какая няша
Yoba2ch: У ЫЧАНА И ИГРОКИ И ТРЕНЕР МАЛЕНЬКИЕ
Sila_volny: Няшный. Надо его к нам на Нульч.
Maga_05_vip: ТРУ-ХИККА“
— Тренер Ычана - Superstar

Радостные Сырны отмечали победу всю ночь.
Радісні Сирни відзначали перемогу всю ніч.
Трансляцію вів Антон Уєфанський. Звіт про матч підготовано Трансляцию вёл Антон Уефанский. Отчёт о матче подготовлен специально для анонима Лешим Чёртом. Смотрите /b/
спеціально для безосiбного Дiдьком. Дивіться /b/ Лігу!
Лигу!
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Дата

3.06

Тур

Апачан

Рахунок
Стадіон
Коментатор
Дивитись
Синопсис
Голи

Учан

4:7

Gazenwagen Complex
Антон Уефанский
twitch.tv/b_league/b/320257435

Іво Бобул (Буряк)
Апач (Мразіш)
Няўка (Подерв’янський)
Іво Бобул (Буряк)
Апач (Чорний Володар)
Буряк(Іво Бобул)
Апач
Буряк
Буряк (Бандера)
Хаджит (Апач)
Буряк (Няўка)

1. 0-1, 5’
2. 1-1, 6’
3. 1-2, 16’
4. 1-3, 20’
5. 2-3, 29’
6. 2-4, 29’
7. 3-4, 40’
8. 3-5, 47’
9. 3-6, 61’
10. 4-6, 62’
11. 4-7, 76’
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Счёт
Стадион
Комментатор
Смотреть
Синопсис
Голы

Иво Бобул (Буряк)
Апач (Мразиш)
Няука (Подервьянский)
Иво Бобул (Буряк)
Апач (Чёрный Властелин)
Буряк(Иво Бобул)
Апач
Буряк
Буряк (Бандера)
Хаджит (Апач)
Буряк (Няука)

Огляд

Обзор

„Sosnitsky: Ставлю свого ануса на перемогу апачану
Kofean: що це блять
Booterbrodick: що це було
Vesolypekar: вважай, що ти його проїбав, лол
Nulch:ти ще вчорашнього не відпрацював
Hurrledurr: де можна буде його отримати?“

„Sosnitsky: Ставлю свой анус на победу апачана
Kofean: что это блять
Booterbrodick: что это было
Vesolypekar: считай ты его проебал,лол
Nulch: ты еще за вчерашний не отработал
Hurrledurr: где можно будет его получить?“

Друге коло /б/ Ліги Учан розпочав переконливою перемогою
над головними невдахами турніру - Апачаном. Команда з еквадорським корінням міцно засіла на самому дні таблиці з одним
ОЧКОМ в активі (або пасиві, враховуючи орієнтацію основи
команди), радехівчани навпаки, ще не втрачають шансів потягатися за остаточну перемогу.

Второй круг / б / Лиги Учан начал убедительной победой над
главными неудачниками турнира - Апачаном. Команда с эквадорскими корнями прочно засела на самом дне таблицы с одним очком в активе (или пассиве, учитывая ориентацию основы команды), радехивчане наоборот, еще не теряют шансов
потягаться за окончательную победу.

З перших хвилин почалася весела гра, що дуже подобається
глядачам. Команди швидко обмінялися голами: спочатку Бобул
розрядив свою гармату в кут воріт Апачану, а вже в наступній
атаці у відповідь Апач замкнув подачу з флангу у виконанні
Азіса (перед цим грубо помилився Дідько). Далі наркомани
тільки наздоганяли. Няўка після затяжної атаки вдало скористався пасом п’ятою Подерв’янського і рикошетом від захисника поклав другий гол, Бобул оформив дубль таким самим
ударом як і на шостій хвилині, тільки в протилежний кут.

С первых минут началась веселая игра, которая очень нравится зрителям. Команды быстро обменялись голами: сначала
Бобул разрядил свою пушку в угол ворот Апачана, а уже в ответной атаке Апач замкнул подачу с фланга в исполнении Азиса (перед этим грубо ошибся Дидько). Далее наркоманы только
догоняли. Няўка после затяжной атаки удачно воспользовался
пасом пяткой Подервянского и рикошетом от защитника положил второй гол, Бобул оформил дубль таким же ударом как
и на шестой минуте, только в противоположный угол.

Апачан також не відсиджувався біля власних воріт, купа
ударів могли стати гольовими, але на заваді стояв воротар гостей - Льоша. Проте він був безсилий в епізоді коли ЧВ та Апач
розіграли на двох в штрафному майданчику Учану і останній
влучно пробив. Після цього прокинувся Буряк, відгукнувшись
головою на подачу Бобула. Рахунок, з яким команди пішли на
перерву - 3:4, встановив Апач, який в цьому сезоні забиває
майже виключно в ворота українців.

Апачан также не отсиживался у своих ворот, куча ударов
могли стать голевыми, но на пути стоял вратарь гостей - Леша.
Однако он был бессилен в эпизоде когда

ЧВ и Апач разыграли
на двоих в штрафной Учана и последний точно пробил. После этого проснулся Буряк, откликнувшись головой на подачу
Бобула. Счет, с которым команды ушли на перерыв - 3:4, установил Апач, который в этом сезоне забивает почти исключительно в ворота украинцев.
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Щойно почався другий тайм, Суть Учану нарешті показав
свої акробатичні здібності не під час святкування голів. Буряк спіймав свічку, що запалилася над карним майданчиком
господарів після невдалої подачі Няўки, і шикарним ударом
через себе спіймав зненацька Ми с женой. За 15 хвилин кращий бомбардир жовто-синіх (перший матч в сезоні Учан грав
в другій формі) підтвердив свій статус реалізувавши вихід
сам на сам. Хаджіт було подарував надію вболівальникам
зварювальників та стоматологів, проте каре «тезки» колишнього футболіста, а зараз тренера Леоніда Йосиповича, поставило Апачан на коліна. Вже в шосте. 4:7, перемога Учану.

Едва начался второй тайм, Суть Учана наконец показал свои
акробатические способности не во время празднования голов.
Буряк поймал свечу, которая зажглась над штрафной площадкой хозяев после неудачной подачи Няўкы, и шикарным ударом через себя застал врасплох Мы с женой. Через 15 минут
лучший бомбардир желто-синих (первый матч в сезоне Учан
играл во запасной форме) подтвердил свой статус реализовав
выход один на один. Хаджит было подарил надежду болельщикам сварщиков и стоматологов, однако каре «тезки» бывшего
футболиста, а сейчас тренера Леонида Иосифовича, поставило
Апачан на колени. Уже в шестой раз. 4:7, победа Учана.

Тренер хозяев в послематчевом интервью пообещал большие
перемены, которые ждут команду в будущем. Антон УефанТренер господарів у післяматчевому інтерв’ю пообіцяв ский, который вел трансляцию, вновь стал автором нескольвеликі зміни, що чекають на команду в майбутньому. Антон ких крылатых фраз.
Уєфанський, що проводив трансляцію, знову став автором
Отчет создал Песокум Шило. Смотрите /б/ Лигу!
кількох крилатих фраз.
Звіт створив Песокум Шило. Дивіться /б/ Лігу!

Зміна часу
трансляції 8 туру

У зв’язку з початком чемпіонату Європи з футболу, а також
через перенесення робочих днів в наслідок святкування дня
Росії, 8 тур Ліги рівня / b / буде зміщений на один день вперед,
тобто на 10 та 11 червня (неділя та понеділок). Для зручності
любителів УРЖ футболу ми також перенесли час трансляції
матчів на більш раннє, а саме на 17-30 КЧ. В результаті:
•
•

Учан - Ичан, 8 тур, 10.06.2012, неділя, 17-30 КЧ
Сосач - Нульчан, 8 тур, 11.06.2012, понеділок, 17-30 КЧ
З повагою, /b/ league.

Изменение времени
трансляции 8 тура
В связи с началом чемпионата Европы по футболу, а также
из-за переноса рабочих дней по причине празднования дня
России, 8 тур Лиги уровня /b/ будет сдвинут на один день вперед, то есть на 10 и 11 июня(воскресение и понедельник). Для
удобства любителей ИРЛ футбола мы также перенесли время
трансляции матчей на более раннее, а именно на 18-30 МСК.
В итоге:
•
•

Учан - Ычан, 8 тур, 10.06.2012, воскресение, 18-30 МСК
Сосач - Нульчан, 8 тур, 11.06.2012, понедельник, 18-30 МСК
С уважением, /b/ league.
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Дата

10.06

Учан

Рахунок
Стадіон
Коментатор
Дивитись
Синопсис
Голи

Тур

7:4

Ычан

Bidlo Park
Слоупок Экспресс, Gaz
twitch.tv/b_league/b/321003511

Буряк
Іво Бобул (Бiдло)
Сирно (Художник-кун)
Буряк (Подерв’янський)
Подерв’янський (Няўка)
Буряк (Іво Бобул)
Степан
Буряк (Іво Бобул)
Буряк
Унил-тян (Кірюша)
Сирно

1. 1-0, 1’
2. 2-0, 6’
3. 2-1, 17’
4. 3-1, 17’
5. 4-1, 27’
6. 5-1, 39’
7. 5-2, 56’
8. 6-2, 60’
9. 7-2, 66’
10. 7-3, 69’
11. 7-4, 80’
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Счёт
Стадион
Комментатор
Смотреть
Синопсис
Голы

Буряк
Иво Бобул (Бидло)
Сырно (Художник-кун)
Буряк (Подервьянский)
Подервьянский (Няука)
Буряк (Иво Бобул)
Степан
Буряк (Иво Бобул)
Буряк
Уныл-тян (Кирюша)
Сырно

Огляд

„БАКА БАКА БАКА“

Обзор

„БАКА БАКА БАКА“

— psykukumber

— psykukumber

Чемпіонат на всіх парах наближається до кінця, а явного Чемпионат на всех парах близится к концу, а явного лиделідера так і немає. Тому, втрата очок в будь-якому з матчів ра так и нет. Посему, потеря очков в любом из матчей может
може мати далекосяжні наслідки і значно ускладнити боротьбу иметь далекоидущие последствия и значительно осложнить
за чемпіонський кубок.
борьбу за чемпионский кубок.
Це, мабуть, як ніхто інший, відчув тренер команди Іічана. Команда сирняш вибрала яскраво виражений оборонний стиль
- гра в п’ять захисників з одним вираженим нападаючим. На
противагу такому підходу, команда Учана виставила у напад аж
три форварда і одного атакуючого центрального півзахисника.
І український тактичний геній заробив на всі «100%» вже з перших хвилин. А якщо бути більш точним - з другої, адже саме
тоді був забитий перший гол в ворота Сирчана - відзначився
Буряк.

„БАКА БАКА“

Это, видимо, как никто другой, прочувствовал тренер команды Иичана. Команда сырняш выбрала ярко выраженный
оборонительный стиль — игра в пять защитников с одним
выдвинутым нападающим. В противовес такому подходу, команда Учана выставила в нападение аж три форварда и одного
атакующего центрального полузащитника. И украинский тактический гений заработал на все «100%» уже с первых минут. А
если быть более точным — со второй, именно тогда был забит
первый гол в ворота Сырчана — отличился Буряк.

— psykukumber

Після цього, настав час і для останньої надії української
поп-естради - Іво Бобул подвоїв перевагу на шостій хвилині
поєдинку. Але потім, команди на час стримали запал. Аж до 18
хвилини, коли несподіваний розрізний пас розірвав оборону
українців і вивів Сирну на побачення з Льошею. І крижана фея
не підвела - 2:1. Проте після цього у Сирчан перестало виходити що-небудь взагалі, в той час як Учан сповна реалізував свій
потенціал і довів рахунок забитих до п’яти м’ячів. Таким чином,
перший тайм закінчився з рахунком 5:1 на користь українців,
а на рахунку Буряка був уже цілий хет-трик. Щоб переломити
хід зустрічі, сирнам потрібно було зробити справжнє диво. Але
і глядачі, і коментатори матчу оцінювали шанси Сирчану врятувати матч дуже скептично.

„БАКА БАКА“

— psykukumber

После этого, настало время и для последней надежды украинской поп-эстрады — Иво Бобул удвоил преимущество на
шестой минуте поединка. Но затем, команды на время умерили пыл. Вплоть до 18 минуты, когда неожиданный разрезной
пас вскрыл оборону украинцев и вывел Сырну на свидание с
Лёшей. И ледяная фея не подвела — 2:1. Однако после этого
у Сырчана перестало получаться что-либо вообще, в то время
как Учан сполна реализовал свой потенциал и довел счет забитых до пяти мячей. Таким образом, первый тайм закончился
со счетом 5:1 в пользу украинцев, а на счету Буряка был уже целый хет-трик. Чтобы переломить ход встречи, сырнам нужно
было совершить настоящее чудо. Но зрители и комментаторы
матча оценивали шансы Сырчана спасти матч очень скептически.
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На другий тайм адепти аніме вийшли в дуже бойовому настрої.
І вже на 58й хвилині матчу Сирчан скорочує відставання - Степан протягнув м’яч крізь всю оборону суперника і забив сферичного в дальній кут воріт - 5:2. Але герой сьогоднішнього
матчу був, схоже, вже обраний: Через всього дві хвилини знову
відзначився Буряк. Покер. А ще через хвилин сім - пента-трик.
П’ять голів на рахунку зоряного овоча української команди і
це, схоже, остаточно вбило ту наноінтрігу, яка ще залишалася в
матчі. Але все було б не так цікаво, якби ФК Учан не «розслабив
булки» - як потім висловився тренер цієї команди: Іічанери,
опинившись в ролі загнаного звіра, якому нікуди відступати,
почали відчайдушно рватися вперед. І от, спершу забиває
Унил-чан, а потім і Сирна, метрів з 30, «бахнула» в нижній кут
воріт свого суперника - 7:4.

„БАКА“

На второй тайм адепты аниме вышли в очень боевом настроении. И уже на 58й минуте матча Сырчан сокращает отставание — Степан протащил мяч сквозь всю оборону соперника и
вколотил сферического в дальний угол ворот — 5:2. Но герой
сегодняшнего матча был, похоже, уже избран: Спустя всего
две минуты вновь отличился Буряк. Покер. А спустя еще минут семь — пента-трик. Пять голов на счету звездного овоща
украинской команды и это, похоже, окончательно убило ту наноинтригу, которая оставалась в матче. Но все было бы не так
интересно, если бы ФК Учан не «расслабил булки» — как потом выразился тренер этой команды: Иичанеры, оказавшись в
роли загнанного зверя, которому некуда отступать, принялись
отчаянно рваться вперед. И вот, сперва забивает Уныл-чан, а
затем и Сырна, метров с 30, «бахнула» в нижний угол ворот
своего соперника — 7:4.

— psykukumber

Хто знає, будь у Іічана ще хвилин 20, може і встигли б «на
куражі» зрівняти рахунок - але регламент був невблаганний,
і матч закінчився впевненою перевагою української команди,
яка вже другий матч закінчуює рахунком 7:4 на свою користь.
Голи забивали:

„БАКА“

Учан: Буряк - 5; Подерв’янський, Бобул - 1
Сирчан: Сирно - 2; Унил-чан, Степан - 1
Матч коментували: Слоупок Експрес і Gaz
Звіт підготував: Borizen

— psykukumber

Кто знает, будь у Иичана еще минут 20, может и успели бы
«на кураже» сравнять счет — но регламент неумолим и матч
закончился уверенным перевесом украинской команды, которая уже второй матч завершает со счетом 7:4 в свою пользу.
Голы забивали:
Учан: Буряк - 5; Подервянский, Бобул - 1
Сырчан: Сырно - 2; Уныл-чан, Степан - 1
Матч комментировали: Слоупок Экспресс и Gaz
Отчет подготовил: Borizen
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Дата

11.06

Сосач

Рахунок
Стадіон
Коментатор
Дивитись
Синопсис
Голи

Тур

3:7

Нульчан

Virgin Ground
Песокум Шило
twitch.tv/b_league/b/321106353

Сосницький
Номад (Сосницький)
Дрейк (БЕЗНОГNМ)
Очоба
Нулькіт
Пєтушок (Нулькіт)
БЕЗНОГNМ (Очоба)
Номад (Йоба)
БЕЗНОГNМ (Дрейк)
БЕЗНОГNМ (Дрейк)

1. 1-0, 41’
2. 2-0, 43’
3. 2-1, 51’
4. 2-2, 54’
5. 2-3, 57’,
6. 2-4, 58’
7. 2-5, 61’
8. 3-5, 70’
9. 3-6, 78’
10. 3-7, 88’
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Счёт
Стадион
Комментатор
Смотреть
Синопсис
Голы

Сосницкий
Номад (Сосницкий)
Дрейк (БЕЗНОГNМ)
Очоба
Нулькот
Петушок (Нулькот)
БЕЗНОГNМ (Очоба)
Номад (Йоба)
БЕЗНОГNМ (Дрейк)
БЕЗНОГNМ (Дрейк)

Огляд

„Петушня смоктане ж“

Обзор

„Петушня соснет же“

— З Сосачу

— С Сосача

„БE3 3АЩNТЫ“
— agent_mudler про Нульчан

„БE3 3АЩNТЫ“
— agent_mudler о Нульчане

„якщо рахунок буде 3:7, створю тред з цицьками на нульчані“
— 0girl

„если счет будет 3:7, создам тред с сиськами на нульчане“
— 0girl

Цього разу півняче дербі проходило в Сомалі, і загострення
пристрастей перед матчем віщувало бурю емоцій і стару-добру
драму. Пояснювалося це не тільки принциповістю суперників
стосовно один одного, але і сформованими турнірними обставинами: сезон добігає кінця, і кожен виграш має особливе значення для перемоги в Лізі рівня / b /. Перед грою Сосач мав 12
очок проти 11 у суперника, проте нульчери зіграли на 1 матч
менше. Все це вилилося в те, що нервозність перекинулася і
на гравців, які почали гру на рівні Апачану, може навіть гірше.
Один момент фейлився за іншим, і, хоча невелика територіальна
перевага була у сомалійців, гра йшла на зустрічних курсах і до
40 хвилини на табло красувалися настільки незвичні для ігор
/b/ Ліги нулі. Складалося відчуття, що перший тайм повністю
буде пристрілкою команд, а нечисленні голи (якщо їх взагалі
доведеться побачити) закотяться в другому таймі. Як би там
не було, цирк виродків на чолі з Омічем, який з’явився в освновному складі сосачеров продовжився до 41-ї хвилини, коли
Сосницький (new edition, старого в армію забрали) після плутанини в штрафному якому догори закотив завзятий м’ячик в
зону, яка охоронялася ЕФГ. Хвилі бугурту ще не встигли досягти всіх слоупоків Нульчана, а Йоба-бол через 2 хвилини ще раз
потеребив сітку нульчанерів. Цього разу красивим ударом його
туди відправив Номад. Нульчанери спробували відігратися,
але нічого небезпечного за 3 хвилини створити у районі Абу
не зуміли. Складалося враження, що такою грою профіцит у
2 голи може майже на 146% забезпечити перемогу сосачерів в
головному баттхерт-дербі сезону. Проте попереду був ще цілий
тайм.

В этот раз петушиное дерби проходило в Сомали, и накал
страстей перед матчем предвещал бурю эмоций и старую-добрую драму. Объяснялось это не только принципиальностью
соперников по отношению друг к другу, но и сложившейся
турнирной обстановкой: сезон подходит к концу, и каждый
выигрыш имеет особое значение для победы в Лиге уровня /b/.
Перед игрой Сосач имел 12 очков против 11 у соперника, однако нульчеры сыграли на 1 матч меньше. Всё это вылилось
в то, что нервозность перекинулась и на игроков, которые начали игру на уровне Апачана, может даже хуже. Один момент
фейлился за другим, и, хотя небольшое территориальное преимущество было у сомалийцев, игра шла на встречных курсах
и до 40 минуты на табло красовались столь непривычные для
игр /b/ Лиги нули. Создавалось ощущение, что первый тайм
полностью будет пристрелкой команд, а немногочисленные
голы (если их вообще доведется увидеть) закатятся во втором
тайме. Как бы то ни было, цирк уродов во главе с появившимся в основном составе сосачеров Омичем продолжился до 41-й
минуты, когда Сосницкий (new edition, старого в армию забрали) после неразберихи в штрафной каком кверху закатил задорный мячик в охраняемую зону ЕФГ. Волны бугурта еще не
успели достигнуть всех слоупоков Нульчана, а Йоба-болл спустя 2 минуты еще раз потеребил сетку нульчанеров. На этот
раз красивым ударом его туда отправил Номад. Нульчанеры
попытались отыграться, но ничего опасного за 3 минуты создать вблизи Абу не сумели. Создавалось впечатление, что по
такой игре профицит в 2 гола может почти на 146% обеспечить
победу сосачеров в главном баттхерт-дерби сезона. Однако
впереди был еще целый тайм.
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„ГЛОРІ ГЛОРІ СОСАЧ ЮНААААЙТЕЕД“
— omskbird

„ГЛОРИ ГЛОРИ СОСАЧ ЮНААААЙТЕЕД“
— omskbird

„Мой анус отправился исследовать другие галактики. Посоны, „Мой анус отправился исследовать другие галактики. Посоны,
молю, втащите“
молю, втащите“
— С Нульчана после 1-го тайма
— З Нульчану пiсля 1-го тайму
„Тренер, найми Груля для мотивации игроков во время переры„Тренер, найми Груля для мотивації гравців на час перерви.“
ва.“
— Звiдти ж
— Оттуда же
Після того як стример з’їв бутербродик, другий тайм явно
показав більші швидкості в порівнянні з першим. 6 перших После того как стример съел бутербродик, второй тайм явно
хвилин пройшли під радісний гамір з боку сідало на трибунах. показал бОльшие скорости по сравнению с первым. 6 первых
Тим не менш, м’ятно-сажеві не здавалися, і після кількох не- минут прошли под ликующий гам со стороны насестов на тривдалих спроб Драке таки розпечатав ворота любителя бананів бунах. Тем не менее, мятно-сажевые не сдавались, и после нез подачі безногий. Ставало ясно, що вся боротьба попереду, і скольких неудачных попыток Драке таки распечатал ворота
так просто Сосач не зможе взяти 3 очки. Виявилося ж ще гірше любителя бананов с подачи Безногого. Становилось ясно, что
для вболівальників помаранчевих. Починаючи з 51-ї хвилини вся борьба впереди, и так просто Сосач не сможет взять 3 очка.
чорно-зелені видали запаморочливий відрізок, який і визна- Оказалось же еще хуже для болельщиков оранжевых. Начиная
чив фінальний результат. Після зазначеного гола Дрейка на с 51-й минуты черно-зеленые выдали умопомрачительный от53-й хвилині по хардкору пробив Очоба. 359. 57-я хвилина резок, который и предопределил финальный результат. После
подарувала абсолютно несподіваний, але в той же час краси- указанного гола Дрейка на 53-й минуте по хардкору пробил
вий гол Нулькота, який після нього почав підбадьорювати всіх Очоба. 359. 57-я минута подарила совершенно неожиданный,
товаришів променями любові і добра. І всього через 60 секунд но в то же время красивый гол Нулькота, который после него
все той же Нулькот виклав точну передачу на Півника, який начал подбадривать всех товарищей лучами любви и добра. И
не схибив і встановив за 32 хвилини до кінця основного часу всего через 60 секунд всё тот же Нулькот выложил точнейшую
передачу на Петушка, который не сплоховал и установил за 32
рахунок 2-4.
минуты до конца основного времени счет 2-4.

„АБУ ДНИЩЕ ЙОБАНЕ“
— Невдоволення з боку Сосача
„На сідалі у нас 320 вболівальників“
— Песокум констатує
„Я вважаю, нульчу допоміг ДУХ СТАРОЇ ШКОЛИ.“
— Нульчан
„І МІІІШААА ТАКИИЙ МОЛОДИЙ!
І ЮНИЙ НУЛЬКІТ ПОПЕРЕДУ!“
— Народна Творчість
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„АБУ ДНИЩЕ ЕБАНОЕ“
— Недовольство со стороны Сосача
„На насесте у нас 320 болельщиков“
— Песокум констатирует
„Ящитаю, нульчу помог ДУХ СТАРОЙ ШКОЛЫ.“
— Нульчан
„И МИИИШААА ТАКООЙ МОЛОДОЙ!
И ЮНЫЙ НУЛЬКОТ ВПЕРЕДИ!“
— Народное Творчество

Сосачери спробували організувати контр-випади, тому що
ситуація стала діаметрально протилежною тій, яка була після
першого тайму. Однак свого вагомого і страшного слова ще не
сказала головна гармата Нульчана - Б3ЗНОГNМ. Його переможний хід почалося, коли ультрахардкорник вивів страшного
зайця на рандеву з воротарем. Останній не розгубився і пробив
у лівий від Абу кут. 2-5. Проблиском надії для Сосача виявився Номад, який своїм дублем на 70-й хвилині подарував надію
засмученим шанувальникам біло-помаранчевих. Безногий ж
був незадоволений таким розкладом справ і вирішив нагадати,
хто є одним з претендентів на перше місце в індивідуальних
номінаціях. Після грубого фолу ЄОТ Драке точним навісом
дозволив йому оформити дубль. Ставало зрозуміло, на чию
сторону сьогодні дме вітер фортуни, а тому глядачі почали
займатися більш цікавими речами, на зразок вангованія або
з’ясування, хто більше соснул. Остаточну жирну крапку кролик
поставив за 2 хвилини до закінчення матчу, оформивши хеттрик і кинувшись навздогін за Буряком в суперечці снайперів.

Сосачеры попытались организовать контр-выпады, потому как ситуация стала диаметрально противоположной той,
которая была после первого тайма. Однако своего веского
и страшного слова еще не сказала главная пушка Нульчана Б3ЗНОГNМ. Его победоносное шествие началось, когда ультрахардкорщик вывел страшного зайца на рандеву с вратарем.
Последний не растерялся и пробил в левый от Абу угол. 2-5.
Проблеском надежды для Сосача оказался Номад, который
своим дублем на 70-й минуте подарил надежду приунывшим
поклонникам бело-оранжевых. Безногий же был недоволен таким раскладом дел и решил напомнить, кто является одним из
претендентов на первое место в индивидуальных номинациях.
После грубого фола ЕОТ Драке точным навесом позволил ему
оформить дубль. Становилось понятно, на чью сторону сегодня дует ветер фортуны, а потому зрители начали заниматься
более интересными вещами, вроде вангования или выяснения,
кто больше соснул. Окончательную жирную точку кролик поставил за 2 минуты до окончания матча, оформив хет-трик и
бросившись вдогонку за Буряком в споре Снайперов.

„ТРОЙКА СЕМЁРКА РАЗОРВАННЫЙ ТУЗ“
— Пушкин сёк фишку /b/ Лиги

„ТРІЙКА СІМКА РОЗІРВАНИЙ ТУЗ“
— Пушкін знав про /b/ Лигу
„НУ МАААМ! У МЕНЕ ГРА!“
— Чатiк про причини паузи в кінці гри

„НУ МАААМ! У МЕНЯ ИГРА!“
— Чятик о причинах паузы в конце игры
„И 5 вагонов холодёнки уходят на сосач!“
— Нульчик

Окончательный счет оказался крайне плачевным для хозяев:
3-7. Шансов на победу в Лиге /b/ у них стало крайне мало, а
Нульчан впервые взял чистое первое место в текущей табли„І 5 вагонів холодної йдуть на сосач!“
— Нульчик це. Трансляцию вёл Песокум Шило. Отчет о матче подготовлен
специально для анонима Слоупок Экспрессом. Смотрите /b/
Остаточний рахунок виявився вкрай сумним для господарів: Лигу!
3-7. Шансів на перемогу в Лізі / b / у них стало вкрай мало, а
Нульчан вперше взяв чисте перше місце в поточній таблиці.
Трансляцію вів Песокум Шило. Звіт про матч підготовлений
спеціально для безосiбного Слоупок Експресом. Дивіться / b /
Лігу!
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Дата

16.06

Ычан

Рахунок
Стадіон
Коментатор
Дивитись
Синопсис
Голи

Тур

2:6

Апачан

Bakarium
Песокум Шило
twitch.tv/b_league/b/321662628

Аноня (Унил-тян)
Дек (Ракоділ)
Ракоділ
Мразіш (Апач)
Мразіш
Чорний Володар
Сирно (Художник-кун)
Чорний Володар (Ракоділ)

1. 1-0, 1’
2. 1-1, 11’
3. 1-2, 24’
4. 1-3, 51’
5. 1-4, 57’
6. 1-5, 65’
7. 2-5, 66’
8. 2-6, 90’
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Счёт
Стадион
Комментатор
Смотреть
Синопсис
Голы

Аноня (Уныл-тян)
Дек (Ракодил)
Ракодил
Мразиш (Апач)
Мразиш
Чёрный Властелин
Сырно (Художник-кун)
Чёрный Властелин (Ракодил)

Огляд

Обзор

Оскільки Апачан в минулій грі з Ичаном взяв необхідне для
самозадоволення очко, ніхто не очікував від матчу милих фей і
брутальних наркоманів чогось особливого. З самого початку у
команди Апачану було мало вболівальників, та й в їх перемогу
ніхто не вірив. У фан-зону сирен підсаджувалися і нульчанери,
і учанери, і навіть Аллах. На самому Апачані анонімуси голосно посилали на хуй Опа, і мінусували тред.

Так как Апачан в прошлой игре с Ычаном взял необходимое
для самоудовлетворения очко, никто не ожидал от матча милых фей и брутальных наркоманов чего-то особенного. С самого начала у команда Апачана было мало болельщиков, да и в
их победу никто не верил. В фан-зону сырен подсаживались и
нульчанеры, и учанеры, и даже Аллах. На самом Апачане аноны громко посылали на хуй ОПа, и минусовали тред.

„Нульчери вболівають за вас. Поясніть наркоманам.“
— Сирчан

„Нульчеры болеют за вас. Поясните наркоманам.“
— Сырчан

„circlei>поставив на апачан. все правильно зробив?
kamitsurechan>Якщо апачан переможе, я викладу анус з супом“
— Чат

На 87-ій секунді Аноня оформила перший гол. Між іншим,
головою, і в польоті. Яскравий початок, надії анімешників. За
десять хвилин наркомани змогли відповісти: Д.Е.К. з подачі
Ракоділа, теж головою, відправив м’яч у ворота Екскаватортян. Мало хто звернув увагу на це - наркомани, чого з них взяти, у них ще весь матч попереду. А даремно. Адже Ракоділ через
13 хвилин зміг протуннелювати м’яч крізь чотирьох захисників
і воротаря сирен.

„circlei > поставил на апачан. все правильно сделал?
kamitsurechan > Если апачан победин, я выложу анус с супом“
— Чат

На 87-ой секунде Аноня оформила первый гол. Между прочим, головой, и в полёте. Яркое начало, надежды анимешников.
Через десять минут наркоманы смогли ответить: Д.Е.К. с подачи Ракодила, тоже головой, отправил мяч в ворота Экскаватортян. Мало кто обратил достойное внимание на это - наркоманы, чего с них взять, у них ещё весь матч впереди. А зря. Ведь
Ракодил через 13 минут смог протуннелировать мяч сквозь
четырёх защитников и вратаря сырен.

Ситуація на стадіоні змінилася, коли наркомани стали
домінувати. Поклавши поруч сумку, апачановци стали плюсу- Ситуация на стадионе изменилась, когда наркоманы стали
вати тред про бидлофутбол, і підтримувати тренера. Загалом, доминировать. Положив рядом сумку, апачановцы стали плюсвоя атмосфера.
совать тред про быдлофутбол, и поддерживать тренера. В общем, своя атмосфера.
„noolcheek > Охуїти, Апачан виграє?! Ох ці кривоногі
сирнобляді.“
„noolcheek > Охуеть, Апачан выигрывает?! Ох уж эти криво— Чат
ногие сырнобляди.“
— Чат
Отже, з рахунком 1:2 команди пішли відпочивати
вболівальники слухали музику, що звучала в унісон з голосом Итак, со счётом 1 - 2 команды пошли отдохнуть. Болельшики
трибун; коментатор

їв бутербродик.
слушали музыку, звучащую в унисон с голосом трибун; комментатор кушал бутербродик.
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Мразіш, отримавши догану від тренера після попереднього матчу, таки привів себе до ладу, що позначилося на
швидкості його пересування полем і на точності ударів. Тому
підтвердження - гольова передача Апачу на сьомій хвилині
другого тайму і особисто забитий гол на 13-й після рикошету від штанги. Прихильники сирначів дивувалися, а апачанери
кричали «SOSNOOLEY» і плюсувати тред про футбол.

Мразиш, получивши выговор от тренера после предыдущего
матча, таки привёл себя в форму, что сказалось на скорости
его передвижения по полю и точности ударов. Тому подтверждение - голевая передача Апачу на седьмой минуте второго
тайма и лично забитый гол на 13-й после рикошета от штанги. Сторонники сырнача недоумевали, а апачанеры кричали
«SOSNOOLEY» и плюсовали тред про футбол.

З цього моменту Апачан вирішив розслабитися і прийняти
дозу. Апач став нарізав круги біля воріт Сирчану; ЧВ ж сподобалося бити головою по м’ячу у бік воріт, проте суддя зарахував лише першу спробу. Здавалося б - 1:5, на цьому можна
припиняти спостерігати безглузду ганьбу. Але ні - Сирна за
півхвилини повторила подвиг Аноні, забивши в польоті гол головою. Були й інші прекрасні атаки, але максимум, що змогли
зробити гравці біло-блакитних - тримати оборону до останньої
хвилини. На цій самій хвилині афро-американський представник наркоманів забив останній, шостий на рахунку команди,
гол. Знову головою.

С этого момента Апачан решил расслабиться и принять дозу.
Апач стал нарезал круги возле ворот Сырчана; Властелину же
понравилось бить головой по мячу в сторону ворот, благо судья засчитал лишь первую попытку. Казалось бы - 1:5, на этом
можно прекращать наблюдать несуразный позор. Но нет - Сырна через полминуты повторила подвиг Анони, забив в полёте
гол головой. Были и другие прекрасные атаки, но максимум,
что смогли сделать игроки бело-голубых - держать оборону до
последней минуты. На этой самой минуте афро-американский
представитель наркоманов забил последний, шестой на счету
команды, гол. Опять головой.

„І тупо опуск Ичану“

„И тупо опуск Ычана“
— Комментатор

— Комментатор

Судья решил добавить ещё одну минуту, видимо, чтобы поСуддя вирішив додати ще одну хвилину, мабуть, щоб поглу- глумиться - типа что-то можно изменить.
митися - типу щось можна змінити.
Победители ожидали тонны батхёрта со стороны проигравПереможці очікували тонни сракоболю з боку тих, хто про- ших. Но с тибетским разумением, «убив свою мать», ычанеры
грав. Але з тибетським розумінням, «убивши свою матір», спокойно пошли домой. Как мы видим, руководство команды
ичанівці спокійно пішли додому. Як ми бачимо, керівництво Апачана слова на ветер не бросает, и «старые проверенные пикоманди Апачану слова на вітер не кидає, і «старі перевірені дорасы» показывают не только достойный уровень игры, но
підараси» показують не тільки гідний рівень гри, а й и нестандартные отвлекающие тактики. А футбольный клуб
нестандартні відволікаючі тактики. А футбольний клуб Ичану Ычана тем временем рассматривает заявку на увольнение тренера команды.
тим часом розглядає заявку на звільнення тренера команди.
„Директор хотів зменшити нам бюджет, але гравці були не
згодні і тому натовкли сирнам.»
— Тренер Апачану

„Директор хотел урезать нам бюджет, но игроки были не согласны и поэтому взъебали сырнов.»
— Тренер Апачана

Напередодні міжнародних матчів ця трансляція проводилася альтернативною мовою, що було тепло прийнято глядачами.
Дякуємо за проведення матчу стрімера-коментатора Шило.
Звіт про матч підготовлений спеціально для аноніма невідомо
ким. Дивіться /b/ Лігу!

В преддверии международных матчей эта трансляция проводилась на альтернативном языке, что было тепло принято
зрителями. Благодарим за проведение матча стримера-комментатора Шило. Отчет о матче подготовлен специально для
анонима неизвестно кем. Смотрите /b/ Лигу!
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Дата

17.06

Учан

Рахунок
Стадіон
Коментатор
Дивитись
Синопсис
Голи

Тур

2:7

Нульчан

Bidlo Park
Andreas, Gaz
twitch.tv/b_league/b/321662628

Нагрізоліч (БЕЗНОГNМ);
Буряк (Іво Бобул);
БЕЗНОГNМ (Нагрізоліч);
Пєтушок;
Буряк (Іво Бобул);
БЕЗНОГNМ (Нагрізоліч);
Пєтушок (Очоба);
Очоба (Нагрізоліч);
БЕЗНОГNМ (Нулькіт);

1. 0-1, 13’
2. 1-1, 17’
3. 1-2, 23’
4. 1-3, 32’
5. 2-3, 48’
6. 2-4, 62’
7. 2-5, 66’
8. 2-6, 68’
9. 2-7, 83’
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Счёт
Стадион
Комментатор
Смотреть
Синопсис
Голы

Нагризолич (БЕЗНОГNМ);
Буряк (Иво Бобул);
БЕЗНОГNМ (Нагризолич);
Петушок;
Буряк (Иво Бобул);
БЕЗНОГNМ (Нагризолич);
Петушок (Очоба);
Очоба (Нагризолич);
БЕЗНОГNМ (Нулькот);

Огляд

Обзор

До цього матчу було прикуто багато уваги ще навіть до його
початку - а все тому, що він фактично вирішував кому бути
чемпіоном Б-Ліги у цьому сезоні. Перед матчем, турнірна таблиця виглядала так: перше місце - Нульчан з 14ма очками,
друге - Учан з 12ма. У разі перемоги Нульчана, команда ставала
би чемпіоном достроково.

К этому матчу было приковано много внимания еще даже
до его начала — а все потому, что он, фактически, решал кому
быть чемпионом /b/-Лиги в этом сезоне. Перед матчем турнирная таблица выглядела так: первое место - Нульчан с 14 очками, второе - Учан с 12. В случае победы Нульчана, команда становилась бы чемпионом досрочно.

Обидва тренери вирішили не форсувати події і обрали збалансовану тактику на гру - без яскраво вираженої гри в нападі
або захисту. Проте, тренер української команди віддав перевагу гри в центрі поля, в той час як нульчанери равномнерно
розмістилися по полю, роблячи ставку і на флангову гру.

Оба тренера решили не форсировать события и выставили
сбалансированную тактику на игру — без ярко выраженной
игры в нападении или защите. Но между тем, тренер украинской команды отдал предпочтение игре в центре поля, в то время как Нульчанеры равномерно разместились по полю, делая
ставку и на фланговую игру.

Матч розпочався з взаємних випадів. М’яч не затримувався в центрі поля, весь час перебуваючи в атаці бiля тих чи
інших воріт. Але першим результату досягли гравці Нульчана - NAGRIZOLICH, що досить несподівано вийшов в основі,
виправдав довіру тренера, забивши м’яч. Потрібно зазначити,
що Нульчан з найперших хвилин показував дуже креативний
і комбінаційний футбол, чого не скажеш про команду Учана, у
якій дуже багато чого не виходило по ходу гри.

Матч начался со взаимных выпадов. Мяч не задерживался в
центре поля, все время находясь в атаке возле тех или иных
ворот. Но первым результата добились игроки Нульчана — неожиданно вышедший в основе NAGRIZOLICH оправдал доверие тренера и забил мяч. Нужно отметить, что Нульчан с самых
первых минут показывал очень креативный и комбинационный футбол, чего не скажешь про команду Учана, у которой
очень много чего не получалось по ходу игры.

Однак майже відразу після цього, Учану вдалося зрівняти рахунок завдяки виходу сам-на-сам Буряка з воротарем Нульча- Однако почти сразу после этого, Учану удалось сравнять счет
на - кращий снайпер турніру не підвів.
благодаря выходу один-на-один Буряка с вратарем Нульчана
— лучший снайпер турнира не подвел.
Але ось після цього, українці нічого не змогли вдіяти з нульчерами - ті просто розривали оборону Учана своїми гострими Но вот после этого, украинцы ничего не смогли поделать с
і несподіваними пасами. До кінця перерви, Нульчан встиг за- нульчерами — те просто разрывали оборону Учана своими
бити ще два голи.
острыми и неожиданными пасами. До конца перерыва, Нульчан успел забить еще два гола.
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„Crane: це що блєать за звуки на задньому плані?
Ken: КРІПІ
Adolf: Що за звуки? що за ПІУ ПІУ?
hujvgovnah: ЛЮДЕЙ ПОСЛУХАВШИХ СТАНУТЬ БЕЗВУХИМ
Slowpoke Express: таке враження, що там на задньому фоні
прибульці вбивають 5-літних лолей
Crane: таке відчуття наче на задньому плані хтось
намагається зробити горловий міньет и у той час бєт членом
по склянці“
— Істина десь поруч

„Crane: что это блеать за звуки на заднем плане?
Ken: КРИПИ
Adolf: Что за звуки? что за ПИУ ПИУ?
hujvgovnah: ЛЮДЕЙ ПОСЛУШАВШИХ СТАНУТ БЕЗУШНЫМ
Slowpoke Express: такое впечатление, что там на заднем фоне
инопланетяне убивают 5-летних лолей
Crane: такое чувство будто на заднем плане кто-то пытается сделать горловой миньет и попутно бьет членом по стакану“
— Истина гдето рядом

На початку другої половини гри, Нульчан, окрилений почуттям переваги на полі, втратив хід гри і підсів, що дозволило Учану скоротити відставання і забити ще один гол. Проте саме цей
«холодний душ» виявився кращим засобом для мобілізації сил
нульчерів, які взялися за старе - творити божевільні комбінації
з розрізних пасів. І незабаром Учан капітулював - він не зміг
нічого вдіяти з перевагою сьогоднішнього Нульчану на полі.
Атаки українців, як правило, захлиналися - було видно, що команда ошелешена і не знає, що їй робити.

В начале второй половины игры, Нульчан, окрыленный чувством превосходства на поле, потерял нить игры и подсел, что
позволило Учану сократить отставание и забить еще один гол.
Однако именно этот «холодный душ» оказался лучшим средством для мобилизации сил нульчеров, которые принялись за
старое — творить безумные комбинации из разрезных пасов.
И вскоре Учан капитулировал — он не смог ничего поделать с
превосходством сегодняшнего Нульчана на поле. Атаки украинцев, как правило, захлебывались — было видно, что команда
ошарашена и не знает, что ей делать.

А Нульчан тим часом спіймав кураж і забивав один гол за
іншим. Поки рахунок не став 2:7 і не прозвучав фінальний сви- А Нульчан тем временем поймал кураж и забивал один гол за
другим. Пока счет не стал 2:7 и не прозвучал финальный свисток.
сток.
Таким чином, Нульчан стає Чемпіоном Б-Ліги, з чим і вітаємо
всіх фанатів і просто прихильників! А Безногий зробив хет- Таким образом, Нульчан становится Чемпионом Б-Лиги, с
трик і цілком тепер може поборотися за звання кращого снай- чем и поздравляем всех фанатов и просто сочувствующих! А
пера турніру з Буряком в останньому матчі з аутсайдером. Що Безногим сделал хет-трик и вполне теперь может побороться
до Учана, то їм не варто опускати руки - адже попереду матч за за звание лучшего снайпера турнира с Буряком в оставшемся
друге місце з командою Сосача. Чудовий шанс реабілітуватися матче с аутсайдером. Что до Учана, то им не стоит опускать
руки — ведь впереди матч за второе место с командой Сосача.
перед своїми шанувальниками.
Прекрасный шанс реабилитироваться перед своими поклонниками.

„Alteranon: вчимо англійську разом
Курка Аалямб: я звісно розумію що у вас радість, та ти зробив
вашу радість жахом для інших
Ken: Мої вуха замироточили“
— Лец Тренер Нульчану сiнг фром гiз гарт iн iнглиш
Гру коментували: Andreas і Gaz. Звіт підготував: Andreas.
Дивіться /b/ Лiгу!

„Alteranon: учим английский вместе
Курка Аалямб: я конечно понимаю что у вас радость, но тьі
сделал вашу радость ужасом для других
Ken: Мои уши замироточили“
— Лец Тренер Нульчана синг фром хиз харт ин инглиш
Игру комментировали: Andreas и Gaz. Отчет подготовил:
Andreas. Смотрите /b/ Лигу!
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Дата

23.06

Сосач

Рахунок
Стадіон
Коментатор
Дивитись
Синопсис
Голи

Тур

4:2

Учан

Virgin Ground
Газ, Слоупок Экспресс
twitch.tv/b_league/b/322435355

Іво Бобул (Буряк)
Йоба (Сосницький)
Номад (Сосницький)
Буряк(Іво Бобул)
Сосницький (Номад)
Номад (Вован)

1. 0-1, 3’
2. 1-1, 5’
3. 2-1, 17’
4. 2-2, 71’
5. 3-2, 76’
6. 4-2, 83’
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Счёт
Стадион
Комментатор
Смотреть
Синопсис
Голы

Иво Бобул (Буряк)
Йоба (Сосницкий)
Номад (Сосницкий)
Буряк(Иво Бобул)
Сосницкий (Номад)
Номад (Вован)

Огляд

Обзор

„Кірімечан: Кращий гравець матчу - перекладина.“
— Чат

„Киримечан: Лучший игрок матча - перекладина“
— Чат

Так склалося, що останній 10 тур першого турніру б-ліги на
загал не вирішує майже нічого, принаймні поза вузькими колами вболівальників Учану та Сосача. Переможець відомий,
невиправні аутсайдери теж. Але глядачів тримала єдина
родзинка-цікавинка яка залишилась, битва за 2 та 3 місця між
Сосачем та Учаном. Ця битва виявилась таки дуже важливою,
оскільки саме від неї залежала не лише репутація команди, а
й кількість гравців, які представлятимуть б-лігу у збірній для
інтернаціональних ігор. Тому хто перемагав - отримував друге
місце, а переможений - мав опуститися до рівня /b/ронзи. Уже
з самого початку матчу, його рівень було підвищено, у зв’язку з
абсолютно геніальним, божественим коментуванням, про яке
не можливо не згадати.

Так сложилось, что последний 10 тур первого турнира б-лиги
в целом не решал почти ничего, по крайней мере кроме узких
кругов болельщиков Учана и Сосача. Победитель известен,
неисправимые аутсайдеры тоже. Но зрителей держала единственная изюминка: интересная последняя битва за 2 и 3 места
между Сосачем и Учаном. Эта битва оказалась все-таки очень
важна, поскольку именно от нее зависела не только репутация
команды, но и количество игроков, которые будут представлять б-лигу в сборной для интернациональных игр. Поэтому,
тот кто побеждал - получал второе место, а проигравший должен опуститься до уровня / b /ронзы. Уже с самого начала матча, его значимость была повышена, в связи с достаточно годным и эмоциональным комментированием, о котором нельзя
не упомянуть.

Тож та важлива інформація щодо інтернаціональних матчів:
Від б-ліги на інтернаціональних матчах виступить
збірна, склад якої буде затверджено на основі рейтингу команд-учасників ліги. Переможцю, тобто Нульчану
віддано 6 місць. На друге місце у турнірі припадатиме
5, і відповідно Апачан як головний аутсайдер отримує
2 місця.

„... від такої то спеки у Сомалі. Там ще й волога значна кажуть. Хоча у минулому році кажуть була засуха, дуже багато
негрів загинуло. Ну і похуй.“
— Коментатор просто співає

Вот важная информация об интернациональных матчах:
От б-лиги на интернациональных матчах выступит
сборная, состав которой будет утвержден на основе
рейтинга команд-участников лиги. Победителю, т.е.
Нульчану, отдано 6 мест. На второе место в турнире
приходиться 5, и, соответственно, Апачан как главный
аутсайдер получает 2 представительства

„...от такой-то жары в Сомали. Там еще и влажность высокая, говорят. Хотя в прошлом году, говорят, была засуха,
очень много негров погибло. Ну и похуй.“
— Комментатор просто поет

Матч почався зі стандартного перепасовування м’яча з однієї Матч начался со стандартного перепасовывания мяча с одсторони поля до іншої. У всіх як завжди були шанси, все як тре- ной стороны поля в другую. У всех, как всегда, были шансы, всё
ба, але перший одним з них скористався Учан. Невдовзі після как надо, но первым одним из них воспользовался Учан. Вскоцього, головний кеп матчу, Йоба, зрівняв рахунок. М’ячик ще ре после этого, главная звезда матча, Йоба, сравнял счет. Мятрохи поганяли біля воріт Учану, але Вован, половивши ґав, чик еще немного погоняли у ворот Учана, но Вован, половив
став причиною перебігу дупобільного колобка ближче до воріт ворон, стал причиной перемещения желтого баттхёрт мячика
ближе к воротам Сосача.
Сосача.
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Команда Сосача у свою чергу, маючи очевидну перевагу в
тактиці, швидко виправила похибку колеги з суттєвою допомогою Номада, який уже через певний час, наприкінці 18-ої
хвилини став автором другого гола у цьому матчі. Учан мав
шанс відігратися Бобулом, але відверто слабкий удар не зміг
вразити Абу, і він замість злякатися і залізти на ворота, як би
це зробили інші мавпочки, впевнено спіймав м’яча. Приблизно
та сама недоля спіткала буряка, який просто не догнав м’яча.
Учану явно не фортило, навіть стрімка, напориста і затяжна
атака Учану не принесла жаданих успіхів.

Команда Сосача в свою очередь, имея подавляющее превосходство в тактике, быстро исправила ошибку коллеги существенной помощью Номада, который уже через некоторое
время, в конце 18-й минуты, стал автором второго гола в этом
матче. Учан имел шанс отыграться Бобулом, но откровенно
слабый удар не смог поразить Абу, и он вместо того, чтобы испугаться и залезть на ворота, как бы это сделали другие обезьянки, уверенно поймал мяч. Примерно та же судьба постигла
Буряка, который просто не догнал мяч. Учану явно не фортило, даже стремительная, напористая и затяжная атака Учана не
принесла желанных результатов.

До останньої хвилини першого тайму не припинялися взаємні
атаки. Та щойно Льоша після чергової неуспішної атаки Сосача Следующий тайм игры начался с объявления проплаченным
вибив м’яч, пролунав свисток. І йоба-бол, який вилетів ще у комментатором спонсоров Учана и Сосача. Второй гол Учана
напрашивался долго, но реализовать шанс смог только Буряк
першому таймі, приземлився вже у перерві.
с помощью Иво, который крылья одевает и всех спасает. Сосач же в это время, как складывается впечатление, бил не в ворота Учана, а прямиком в Льошу. В дальнейшем Учан познал
кошмар, и, в принципе, не было ничего интересного. Предпоследний гол оформил Сосницкий за 15 минут до конца матча.
Затем Номад повторил подвиг Сосницкого своим дублем. После очередного периода неудачных атак и классической добавленной минуты, матч завершился победой Сосача 4:2.

Наступна частина гри почалася з оголошення проплаченим
коментатором спонсорів Учану та Сосачу. Другий гол Учану
напрошувався довго, але реалізувати шанс зміг лише Буряк з
допомогою Іво, який крила одягає і всіх рятує. Сосач же у цей
час, як складається враження, бив не у ворота Учану, а у Льошу. Надалі для Учану почався жах і в принципі не було нічого
цікавого. Наступний гол оформив Сосніцкій за 15 хвилин до
кінця матчу. Потім Номад повторив подвиг Сосніцкого своїм
дублем. Після чергового періоду невдалих атак і класично
доданої хвилини, матч завершився перемогою Сосача 4:2

Кто знает, возможно Сосач победил в матче благодаря тому,
что Абу воспринимал йоба-бол как апельсин или авоську с баХто знає, можливо перемозі у матчі Сосач завдячує тому , що нанами.
Абу сприймав йоба-бол як апельсин чи авоську з бананами.
Послематчевое интервью давал Песокум, тренер Учан. Но
Післяматчове інтерв’ю давав Песокум, тренер Учану. Але коли когда он вышел в эфир, оказалось, что проиграл не только
він вийшов в ефір, виявилося, що програв не лише Учан, а і Учан, но и его тренер. Причем он сам в этом признался и сдейого тренер. Причому він сам у цьому зізнався і зробив не- лал непредсказуемой заявление: команду Сосача нужно диспередбачувану заяву: команду Сосача треба дискваліфікувати. квалифицировать. (спойлер: А не будет спойлера, смотрите
(спойлер: А не буде спойлера, дивіться матч, там такий скана- матч, там такой сканадал был, такой скандал. КРОВЬКИШКИРАСПИДОРАСИЛО)
дал був, такий скандал. Кров кишки розпідорасило.)
Комментировали матч Газ и Слоупок Экспресс
Освящал тонкий и нежный голос Рика Эстли
Отчет написал Курка Аалямб

Коментували матч Газ та Слоупок Експрес
Освячував тонкий ніжний голос Ріка Естлі
Звіт писав Курка Аалямб
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Дата

24.06

Нульчан

Рахунок
Стадіон
Коментатор
Дивитись
Синопсис
Голи

Тур

Апачан

4:3

Zero Arena
Газ, Песокум Шило
twitch.tv/b_league/b/322550042

Апач (Чорний Володар);
Пєтушок;
Сажаскрил (БЕЗНОГNМ);
Апач;
БЕЗНОГNМ;
Чорний Володар (Варг);
БЕЗНОГNМ (Нагрізоліч)

1. 0-1, 8’
2. 1-1, 38’
3. 2-1, 44’
4. 2-2, 66’
5. 3-2, 71’
6. 3-3, 76’
7. 4-3, 89’
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10

Счёт
Стадион
Комментатор
Смотреть
Синопсис
Голы

Апач (Чёрный Властелин);
Петушок;
Сажаскрыл (БЕЗНОГNМ);
Апач;
БЕЗНОГNМ;
Чёрный Властелин (Варг);
БЕЗНОГNМ (Нагризолич)

Огляд

Обзор

Останній матч дебютного сезону /б/ Ліги Нульчан проводив вдома вже в статусі чемпіона. Зважаючи на це, тренер
господарів дав шанс проявити себе молоді і тим, хто зовсім не
з’являвся на полі. У наркоманів в свою чергу був шанс заробити ще очок і потішити своїх відданих вболівальників.

Последний матч дебютного сезона /б/ Лиги Нульчан проводил дома уже в ранге чемпиона. Учитывая это, тренер хозяев
дал шанс проявиить себя молодежи и тем, кто совсем не появлялся на поле. Наркоманам же предоставлялся заработать еще
очков и порадовать своих преданных болельщиков.

В результаті всі залишилися задоволені - гра вийшла весела
і завзята. Апачан першим забив, однак господарі, обрушивши шквал атак на ворота суперника, ще до перерви не тільки
зрівняли рахунок, а вийшли вперед. У другому таймі був
«тріллерок» - апачани відігравалися і огризалися не дивлячись
на перевагу чемпіонів.

В результате все остались довольны - игра получилась веселая и задорная. Апачан первым забил, однако хозяева, обрушив шквал атак на ворота соперника, еще до перерыва не
только сравняли счет, а вышли вперед. Во втором тайме был
триллерок - апачане отыгрывались и огрызались не смотря на
преимущество чемпионов.
Все решили проверенные игроки ОСНОВЫ, нет, не Апачана (хотя они и забивали как и обещало руководство команды),
мятно-зеленых. Безногий вовремя вспомнил про свои ноги и
принес хозяевам вполне заслуженную победу 4:3, а себе золотую бутсу на пару с Буряком. Апачан же порадовал реализацией моментов, а говоря прямо мог и выиграть встречу, реши все
ЧВ еще при счете 3:3.

Все вирішили перевірені гравці ОСНОВИ, ні, не Апачану
(хоча вони й забивали як і обіцяло керівництво команди), а
м’ятно-зелених. Безногий вчасно згадав про свої ноги і приніс
господарям цілком заслужену перемогу 4:3,а собі золоту бутсу
на пару із Буряком. Апачан же порадував реалізацією моментів,
а по правді міг і виграти зустріч, виріши все ЧВ ще за рахунку Трансляцию вели Газ и Песокум Шило. Отчет наваял послед3:3.
ний. Следите за новостями - мы еще вернемся!
Трансляцію вели Газ і Песокум Шило. Звіт наваяв останній.
Слідкуйте за новинами - ми ще повернемося!
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Нагородження
Награждение
Дивитись
Смотреть
twitch.tv/b_league/b/322550782
нагородження twitch.tv/b_league/b/322552241 награждение
Дивитись
Смотреть
youtu.be/Qt_zg0TfFsE
0chan Winner
0chan Winner
Після матчу відбулося нагородження переможців б-ліги. Поряд з цим оголосили трохи фінальної статистики. Як виявилося, кожному з учасників вже були заготовані призи відповідно
до їх місця. Нульчан отримав ще й відео у якому команда
отримує головний приз.

После матча состоялось награждение победителей б-лиги.
Наряду с этим объявили некоторую финальную статистику.
Как оказалось, каждому из участников уже были заготовлены
призы соответственно их места. Нульчан получил еще и видео
в котором команда получает главный приз.

Тож командам дісталися такі призи:

Поэтому командам достались следующие призы:

5 місце - Апачан

5 место - Апачан

4 місце - Сирчан

4 место - Сырчан

3 місце - Учан

3 место - Учан

2 місце - Сосач Юнайтед

2 место - Сосач Юнайтед

1 місце - Нульчан

1 место - Нульчан

Набір юного бидла

Набор юного быдла

Згущівка

Згущенка

Джва стільця

Джва стула

Джва чаї

Джва чая

Тонни нафти

Тонны нефти

Знизу ви можете побачити зменшені зображення, більш Снизу можно увидеть уменьшенные изображения, более дедетальні знаходяться у додатках, серед фан-контенту усієї тальные находятся в приложениях, среди фан-контента всей
б-ліги.
б-лиги.
ФК Нульчан

ФК Сосач Юнайтед

ФК Учан
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ФК Сырчан

ФК Апачан

Кінцеві
підсумки

Конечные
итоги

Турнірна таблиця

Турнирная таблица

Результати на момент закінчення турніру. Усі команди зіграли Результаты на момент окончания турнира. Все команды сыпо два рази.
грали по два раза.

М
1
2
3
4
5

К
Нульчан
Сосач
Учан
Ычан
Апачан

Г
8
8
8
8
8

В
6
5
4
2
1

ВП
1
0
0
1
0

П
1
3
4
4
6

ПП
0
0
0
1
1

ПР

38
38
32
19
26

23
29
30
31
40

Р

О

15
9
2
-12
-14

20
15
12
9
4

Объяснение

Пояснення
М - місце у турнірі після першого кола
К - назва команди
Г - ігор зіграно
В - кількість виграних матчів
ВП - кількість виграних матчів за пенальті
П - кількість програних матчів
ПП - кількість програних матчів за пенальті
З - м’ячів забито
ПР - м’ячів пропущено
Р - різниця забитих та пропущених м’ячів
О - очки

М - место в турнире после первого круга
К - название команды
Г - игр сыграно
В - количество выигранных матчей
ВП - количество выигранных матчей по пенальти
П - количество проигранных матчей
ПП - количество проигранных матчей по пенальти
С - мячей забито
ПР - мячей пропущено
Р - разница забитых и пропущенных мячей
О - очки

Снайпери

Снайперы

Гр
Буряк
БЕЗНОГNМ
Номад
Сосницкий
Сырно
Апач
Черный Властелин
Іво Бобул
Буряк

З

БЕЗНОГNМ
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Ком
Учан
Нульчан
Сосач
Сосач
Ычан
Апачан
Апачан
Учан

Гол(по пен)
17
17
14
12
10
10
10(1)
8

Поз
1
1
3
4
5
5
5
8

Бомбардири (Гол + Пас)

Номад

Бомбардиры (Гол + Пас)

БЕЗНОГNМ

Сосницкий
Гр

Номад
Сосницкий
БЕЗНОГNМ
Буряк
Іво Бобул
Черный Властелин
Апач
Нулькот

Ком
Сосач
Сосач
Нульчан
Учан
Учан
Апачан
Апачан
Нульчан

Бомб. очки
22
22
22
21
17
17
15
14

Асистенти

Поз
1
1
1
4
5
5
7
8

Асистенты

Сосницкий
Гр
Сосницкий
Нулькот
Iво Бобул
Номад
Черный Властелин
Йоба
Апач
БЕЗНОГNМ

Ком
Сосач
Нульчан
Учан
Сосач
Апачан
Сосач
Апачан
Нульчан
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Передач
10
9
9
8
7
6
5
5

Поз
1
2
2
4
5
6
7
7

Індивідуальні
протистояння

Индивидуальные
противостояния

Інформація зацікавить прихильників протистоянь окремих команд, у тому числі і Дербі. Перша цифра рахунку - це
кількість очків команд у основі стовбчика. Друга - в основі
рядочка. Дані показники індивідуальних протистоянь жодним чином не впливають на статус і місце у результативних
підсумках б-ліги.

Информация заинтересует поклонников противостояний
отдельных команд, в том числе и Дерби. Первая цифра счета
- это количество очков команд в основе столбика. Вторая - в
основе строки. Данные показатели индивидуальных противостояний никоим образом не влияют на статус и место в результативных итогах б-лиги.

II

I Сосач Юнайтед

Нульчан

Учан

Сырчан

2:2
2:6
4:8

Апачан

8:3
8:1
16:4

3:2
4:3
7:5

6:5
7:4
13:9

Сырчан

3:2
4:6
7:8
3:2
4:2
7:4
5:6
3:7
8:13

1:1
5:0
6:1
2:6
7:2
9:8

0:1
7:4
7:5

Учан

Нульчан

Команда
Нульчан
Сосач Юнайтед
Учан
Сырчан
Апачан

Переважає
Превосходит Поступається
Уступает
Сосач, Учан, Сырчан, Апачан
Учан, Апачан
Нульчан, Сырчан
Сырчан, Апачан
Нульчан, Сосач
Сосач
Нульчан, Учан, Апачан
Сырчан
Нульчан, Сосач, Учан
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ІV

ІV.Додатки

ІV.Приложения

1. Плани на майбутнє
2. Фан-контент
3. Матчі поза лігою
4. Кубок Форчану
5. На правах реклами

1. Планы на будущее
2. Фан-контент
3. Матчи вне лиги
4. Кубок Форчана
5. На правах рекламы

136

1. Плани на майбутнє

1. Планы на будущее

Ну що ж, /b/раття мої рідненькі. Наша велика гра закінчилася,
а Земля як і раніше обертається. Попереду шалене міжсезоння,
яке, будьмо впевнені, не залишить нас менш байдужими, аніж
перший турнір. Одним словом, сьогодні святкуйте, завтра
святкуйте, а майбуття покаже нам куди тримати шлях.

Ну что ж, /b/ ратья мои родные. Наша большая игра закончилась, а Земля по-прежнему вращается. Впереди безумное
межсезонье, которое, будем уверены, не оставит нас менее
равнодушными, чем первый турнир. Одним словом, сегодня
празднуйте, завтра празднуйте, а будущее покажет нам куда
держать путь.

Хотілось би трохи повідати вам про наші плани. Коротко пройдемося по основному. По-перше, ви вже напевно
помітили, що розсилалися треди про можливість включення
у Лігу на різні дрібноборди. Якщо ще не знаєте, то інформуємо
вас про це. Так, готується так звана Молодша Ліга. Ми ще не
знаємо точно, скільки команд буде створено для неї. На момент
виходу альманаху вже існують в природі команди Сибірчану та
Альфачану і у процесі підготовки товариський матч між ними.
Багато, багато дискусій велося з приводу новачків. Особливо
проблемним є дискас навколо того, що авдиторія дрібноборд
невелика і матчі будуть дивитися не багато людей.
У цьому руслі свою команду запропонувала і спільнота
постійних завсідників руборд на
Гугл+, так званий Плюсач. Проблема включення у лігу неборди,
яка тим не менш наповнена раком
стоїть досить гостро і є неоднозначною. Швидше за все, до ліги
таки не приймуть, аби не псувати імідж еліти інтернетів, але від
товариських матчів напевне ніхто
не програє.
На носі, як обіцяють нам
організатори, товариські матчі
з Форчаном, або якщо на те
буде воля життя, ще з кимось. Уже готується збірна, уже
домовляємося з Форчанівцями. Але дати самі не знаємо, не
те що вам сказати. Дивіться періодично сторінку новин на
Драматиці, а також ловіть песотреди на своїй борді, якщо вони
будуть.

Хотелось бы немного рассказать вам о наших планах. Коротко пройдемся по основному. Во-первых, вы уже наверняка заметили, что рассылались треды о возможности включения в
Лигу на разные мелкоборды. Если не знаете, то информируем
вас об этом. Да, готовится так называемая Младшая Лига. Мы
еще не знаем точно, сколько команд будет создано для нее. На
момент выхода альманаха уже существуют в природе команды
Сибирчана и Альфачана и в процессе подготовки товарищеский матч между ними. Много, много дискуссий велось по поводу новичков. Особенно проблемным является дискас вокруг
того, что аудитория мелкоборд небольшая и матчи будут смотреть не многие.
В этом русле свою команду предложило и сообщество постоянных завсегдатаев руборд на Гугл+, так называемый
Плюсач. Проблема включения в лигу неборды, которая тем не менее наполнена
раком стоит достаточно остро и является неоднозначной. Скорее всего, в лигу
все-таки не примут, чтобы не портить
имидж элиты интернетов, но от товарищеских матчей наверняка никто не проиграет.
На носу, как обещают нам организаторы, товарищеские матчи с Форчаном,
или если на то будет воля жизни, еще с
кем-то. Уже готовится сборная, уже договариваемся с Форчановцами. Но даты сами не знаем, не то
что вам сказать. Смотрите периодически страницу новостей на
Драматике, а также ловите песотреды на своей борде, если они
будут.

Також останнім часом виникли ідеї щодо можливості ство- Также в последнее время возникли идеи о возможности созрення власного сайту. Там за ідеєю мають краще уживатися дві дания собственного сайта. Там по идее должны лучше ужимови і має бути більше футбольного дизайну.
ваться два языка и должно быть больше футбольного дизайна.
Новий сезон планується на осінь. Почнемо десь у вересні,
може пізніше. Коли усі підуть до школи і у нас залишиться
10 глядачів. Також, якщо вистачатиме нових команд, можемо
зіграти кубок (групи, подвійне чи одинарне вибування, інтрига
до останнього фінального матчу і все таке).

Новый сезон планируется на осень. Начнем где-то в сентябре, может позже. Когда все пойдут в школу и у нас останется
10 зрителей. Также, если хватать новых команд, можем сыграть
кубок (группы, двойное или одинарное выбывание, интрига до
последнего финального матча и все такое).
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2. Фан-контент
Листівки

2. Фан-контент
Листовки
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Гімн

Гимн

Особливість гімну не лише у тому, що він написаний на мовах Особенность гимна не только в том, что он написан на языдвох народів-засновників б-ліги, а й у тому, що значну частину ках двух народов-основателей б-лиги, но и в том, что часть его
його слів складають девізи перших п’яти команд ліги.
слов составляют девизы первых пяти команд лиги.

І
Наркоманы, штоле, суки?
Знайте, Сырно не тупая.
Nemo curat est virtuti.
Станем же играть играя!
Приспів
Припев
Гордитесь, Анонимы!
Пишайтесь, Безосібні!
Вони на краще здібні.
Они непобедимы.
ІІ
Будем грати ми всі матчі.
Здесь же все мои друзья.
Разом, вместе - не иначе.
Ліга Бе - це ти, це я!
Приспів
Припев
Гордитесь, Анонимы!
Пишайтесь, Безосібні!
Вони на краще здібні.
Они непобедимы.
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Б-ліга

Б-лига
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141

Призи

Призы

142

143

144

145

146

Сосач

147

148

Нульчан

149

150

151

152

153

154

Текст гімну

Текст гимна

І
I don't care, don't give a fuck.
Oldfags told me that I should behave, so
When I was fifteen, I went to 0chan.
Now I'm addicted to the only place I go.
Приспів
Припев
Take me Home Google Chrome
To the place, where noone cares
Ultrahardcore Zero Ultras
Come to see 0chan FC
ІІ
All my memories of Epic Fail Guy,
Drake, Nullcat and Legless,
That came to us from Heaven,
On our first match in 2012
Versus Sosach
THEIR ASSES BURNED LIKE HELL!
Приспів

Припев

Модуляція
Модуляция
I watch the mints, I feel the noise,
The crowd is roaring,
The stream is getting laggy and the fans are going wild.
And when we lose, I get the feeling that I do not give a flying fuck... I don't care...
Приспів

Припев
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Текст гімну

Текст гимна

І
Футболу всі чекають - таке у нас життя.
Сьогодні буде спека, стрімке серцебиття!
Порвуть усіх на шмаття учанівські гравці.
І безосів Учану порадують вкінці.

ІІІ
Знамено наше славне - червоно-чорний стяг.
У ньому чорне - Бобул, червоне це буряк.
Із нами Чикатило та Няўка лісова,
І Курка, Лесь, Двоїна - зіграти їм пора.

ІІ
А як прийдеться стати із м’ячиком в ногах,
Бандера поведе нас, замайоріє стяг.
Насиплемо сто тисяч в ворота ворогів.
Учан команда кращих - на вітер жодних слів.

ІV
Учану - нашу радість,
Команді перемог.
Хай знають нашу здатність
Підтримати їх крок.
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Сирчан

Сырчан
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Апачан
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3. Матчі поза лігою

3. Матчи вне лиги

Дербі або Півняче дербі, також відоме як «дербі з боку
параші» - назва футбольних матчів між безосібними клубами
«ФК Нульчан» і «Сосач Юнайтед». Як і будь-яке інше футбольне протистояння, це дербі викликає багато дупоболю з боку
уболівальників обох команд, а також з боку організаторів.
Проходивповзи ж ловлять лулзи (з фейспалмами) і підкидають
гівно у вентилятор.

Петушиное дерби, также известное как «дерби со стороны
параши» — название футбольных матчей между анонимными
клубами «ФК Нульчан» и «Сосач Юнайтед». Как и любое другое футбольное противостояние, это дерби вызывает большое
БАТТХЕРТА со стороны болельщиков обеих команд, а также
со стороны организаторов. Мимокрокодилы же ловят лулзы (с
фейспалма) и подбрасывают говнеца в винтелятор.

Суперництво клубів почалося ще на рівні борд і включало Сопернечество клубов началось еще на уровне борд и включала такие платиновые темы как:
такі платинові треди як:
• чья борда более петушиная;
• чия борда більш півняча;
• кто чьи мемы спиздил;
• хто чиї меми вкрав;
• чья борда илитней.
• чия борда интелігентніше;
Брали участь у даних суперечках переважно школярі різних Занимались такими спорами в основном сосницкие разных
ступенів схиблення на цих без сумніву дуже вагомих питання. степеней ебонутости и просто поехавшие ребята. Доходило
Доходило навіть до вайпів з боку педальної команди, але всім даже до вайпов со стороны педальной команды, но всем похуй.
начхати.

Дата
Рахунок
Коментатор
Дивитись

Сосач

16.01

2:5

Нульчан

Марчел
twitch.tv/marchel39/b/305679202
twitch.tv/marchel39/b/305679222
twitch.tv/marchel39/b/305681309
twitch.tv/marchel39/b/305684072

Початком же футбольного розриву дуп з боку обох команд
став перший матч, що відбувся 16 січня 2012 року. Спочатку
Сосач розмістився на Лайвстрімі (livestream.com/2chpes), але
потім перемістився на Твітч, у зв’язку з відсутністю обмежень
на кількість глядачів.

Счёт
Комментатор
Смотреть

Началу же футбольного разрыва жоп со стороны обоих команд стал первый матч, состоявшийся 16 января 2012
года. Сначала Сосач разместился на Лайвстриме (livestream.
com/2chpes), но потом переместился на Твитч, в связи с отсутствием ограничений на количество зрителей.

Причиною дупоболю стала омана з перками, в результаті 2:5 Причиной стало наебка «мятных» с перками, в итоге 2:5 в
на користь нульчепараші і сотні сосачівських анусів, що блука- пользу нульчепараши и сотни сосачерских анусов, блуждаюють просторами галактики.
щих по просторам галактики. Тащемта для великой справедливости стоит отметить, что и сами современные двачеры, непраБугурт не залишився непоміченим і було вирішено переграти вильно поняв простейшие условия игры, недопоставили своей
20-ого (хоча нульчейоби досі пишаються нечесної перемогою, команде лишних перков.
чим підігрівають дупки особливо вразливим).
БУГУРТ не остался незамеченным и решено было провести
переигровку (хотя нульчеёбы до сих пор гордятся нечестной
победой, чем подогревают попки особо ранимым).
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Дата
Рахунок
Коментатор
Дивитись

Сосач

20.01

6:5

Нульчан

Марчел
twitch.tv/marchel39/b/306043627
twitch.tv/marchel39/b/306046333

Счёт
Комментатор
Смотреть

Матч виявився 10 з 10! Господи, я не брешу, 10 з 10! Два
роки з банкою згущеного молока в анусі того вартували, але
про все по порядку. Гра пройшла на божевільних швидкостях
з величезною кількістю боротьби, голів, срачу, гівна і інтриги.
Номінальним господарем були «коти».

Матч выдался 10 из 10! Господи, я не вру, 10 из 10! Джва года
с банкой сгущенки в анусе того стоили, но обо всем по порядку. Игра прошла на сумасшедших скоростях с огромным количеством борьбы, голов, срача, говна и интриги. Номинальным
хозяином были «коты».

Суддя - гомік. Саме під таким гаслом розпочався матч. Уже
на 4-й хвилині Оміч показав всім що він справжній їбанько.
Перед матчем упоров сам - на полі вирішив упороти Очобу.
Червона картка і все, загортайте .. Покарання не змусило себе
довго чекати. Швидка контратака нульпівнів і Дрейк доводить,
що хоч ігор-то немає, зате голи є. 1:0 на 6-й хвилині. Всього
через 8 хвилин «раки» пропускають другий м’яч. Після подачі
кутового forever alone у воротарській залишився БЕЗНОГNМ.
Сосачери які проглянуть - з’їдуть з глузду. Але наша радість
була б не повною без Солодкого Болгарського Перчика. Скориставшись плутаниною у штрафній, після подачі Володьки,
Азіс позбавляє анальної цноти ЕФГ. 18-я хвилина і 2:1. Через
3 хвилини той же Номанд подав ідентичну подачу і в тій же
ситуації забиває вже Сосницький. 2:2 і наш бомбардир уроки
може сьогодні не робити :3. Ще через хвилину Дрейк has goals
3:2. На 35-й хвилині був ДУЖЕ гарний прохід Пєтушка, після
чого настав простріл на БЕЗНОГNМ і той, підставивши ногу,
робить дубль. Але ж «сосач» не тільки сосе і на 37-й хвилині
ЙОБА, який перекотився через захист, пробив з укриття. Тим
самим відродивши надію, яку на 39-й хвилині зміцнює Мразіш
ударом зі штрафного, який розриває дупи. На цьому перший
тайм і закінчився. Анус уболівальників отримав заслужений відпочинок, після 30-хвилинного стискання і миттєвого
підгоряння.

Судья - пидорас. Именно под таким лозунгом начался матч.
Уже на 4-й минуте Омич показал всем что он настоящий полуебок. Перед матчем упорол сам – на поле решил упороть
Нульчобу. Красная карточка и все, заверните.. Наказание не
заставило себя долго ждать. Быстрая контратака нульпетухов
и Дрейк доказывает, что хоть игр-то нет, зато голы есть. 1:0 на
6-й минуте. Всего через 8 минут «раки» пропускают второй
мяч. После подачи углового forever alone во вратарской остался
БЕЗНОГNМ. Сосачеров просмотревших сойдут с ума. Но наша
радость была бы не полной без Сладкого Болгарского Перчика. Воспользовавшись неразберихой в штрафной, после подачи Володьки, Азис лишает анальной девственности ЕФГ. 18-я
минта и 2:1. 3 минуты спустя тот же Номанд подал идентичную
подачу и в той же ситуации забивает уже Сосницкий. 2:2 и наш
бомбардир уроки может сегодня не делать :3. Еще минуту спустя Дрейк has goals 3:2. на 35-й минуте был ОЧЕ годный проход Петушка, после чего последовал прострел на БЕЗНОГNМ
и тот, подставив ногу (щито?), делает дубль. Но ведь «сосач»
не только сосет и на 37-й минуте ЙОБА, перекатившись через
защиту, пробил из укрытия. Тем самым возродив надежду, которую на 39-й минуте укрепляет Мразиш разрывающим жопы
ударом со штрафного. На этом первый тайм и закончился.
Анусы болельщиков получили заслуженный отдых, после 30ти минтного сжимания и мгновенного подгорания.

Другий тайм почався з жахливого й водночас рівноважного
рахунку 4:4. Пів тайму пройшло намарно. Та потім команди
почерзі заворушились і гол Нульчану поступився голу Сосача - 5:5. Знову нічия? Але ні, наприкінці доданої хвилини Азіс
пробивається на вістрі клину Сосача і, вийшовши один на один
з воротарем, влучає у заповітні ворота Нульчану. Чули б ви
Марчела у цей момент. У Нульчану теж був шанс на останній
атаці після доданої хвилини, але промазали.

Второй тайм начался с ужасного и одновременно равновесного счета 4:4. Пол тайма прошло впустую. Но затем команды
поочередно зашевелились и гол Нульчана сменил гол Сосача
- 5:5. Опять ничья? Но нет, в конце добавленной минуты Азис
пробивается на острие клина Сосача и, выйдя один на один с
вратарем, попадает в заветные ворота Нульчана. Слышали бы
вы Марчела в этот момент. У Нульчана тоже был шанс на последней атаке после добавленной минуты, но промазали.
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Дата
Рахунок
Коментатор
Дивитись

Сосач

21.01

5:3

Учан

Марчел
twitch.tv/marchel39/b/306142943

У січні 2012-ого, безосібні Учану вирішили погратися у футбол за допомогою PES 12 з перспективою на участь у кубку
світу серед борд. Перша гра у них склалася із Сосачем, і коментував її сосачівський стрімер Марчел. Отже 21-ого січня
нарешті відбувся товариський матч із Сосачем. Перший тайм
закінчився рахунком 3:1 на користь Учану, а от другий став для
українців сумним - з рахунком 5:3 перемогли таки москалі.

Счёт
Комментатор
Смотреть

В январе 2012-го, аноны Учана решили поиграть в футбол с
помощью PES 12 с перспективой на участие в Кубке мира среди борд. Первая игра у них сложилась с Сосачем, и комментировал ее сосачевский стример Марчел. Итак двадцать первого
января наконец-то состоялся товарищеский матч с Сосачем.
Первый тайм закончился счетом 3:1 в пользу Учан, а вот второй стал для украинцев печальным - со счетом 5:3 победили
все-таки русские.
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Дата
Рахунок
Коментатор
Дивитись

Учан

5.02

4:3

Сосач

Песокум Шило
twitch.tv/uchan_tv/b/307614239

Так чи інакше, а другий матч з Сосачем, який відбувсся 5-ого
лютого, Учан виграв з рахунком 4:3. Було схоже на те, що
ситуація з попереднього разу повторюється - Учан спочатку вигравав 2:0, але Сосач завдяки кутовому, пенальті та штрафному
удару зумів вийти вперед за кілька хвилин до кінця матчу. Та не
судилося. Дві поспіль атаки, які завершили Подерв’янський та
Київстар принесли Учану надвольову перемогу.

Счёт
Комментатор
Смотреть

Так или иначе, а второй матч с Сосачем, который состоялся
пятого февраля, Учан выиграл со счетом 4:3. Было похоже на
то, что ситуация с предыдущего раза повторяется - Учан сначала выигрывал 2:0, но Сосач благодаря угловому, пенальти и
штрафному удару сумел выйти вперед за несколько минут до
конца матча. Но не судилось. Две подряд атаки, которые завершили Подервянский и Киевстар принесли Учану сверхволевую
победу.
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Дата
Рахунок
Коментатор
Дивитись

Учан

5.02

5:3

Нульчан

Песокум Шило
twitch.tv/uchan_tv/b/307624819

Счёт
Комментатор
Смотреть

Матч з Нульчаном, зіграний того ж дня, що й матч із Сосачем, Матч с Нульчаном, сыгранный в тот же день что и Матч с Сотакож було виграно з рахунком 5:3 на користь Учану (після сачем, также был выигран со счетом 5:3 в пользу Учана (после
першого тайму 3:3). Голи забивали Буряк, Бобул (обидва двічі) первого тайма 3:3). Голы забивали Буряк, Бобул (оба раза) и
та Подерв’янський.
Подервянский.
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Дата
Рахунок
Пенальті
Коментатор
Дивитись

Учан

15.02

Нульчан

4:4
4:3
Песокум Шило

twitch.tv/uchan_tv/b/315096903

Счёт
Пенальти
Комментатор
Смотреть

Демонстративний товариський матч. Матч було зіграно Демонстративный товарищеский матч. Матч был сыгран
офіційним м’ячем турніру, з його рекламуванням. За словами официальным мячом турнира, с его рекламой. По словам оргаорганізатора, непомітні для глядачів частини теж випробову- низатора, незаметные для зрителей части тоже испытывались
к турниру.
валися до турніру.
«Яка назва у борди, такий у неї і рахунок»
— Підсумки першого тайму

«Какое название у борды, такой у неё и счёт»
— Высновки первого тайма

Гра почалася досить оптимістично з феєричного гола буряка Игра началась достаточно оптимистично с феерического гола
ще до кінця 1-ої хвилини. У першому таймі Нульч не влучив Буряка ещё до конца 1-й минуты. В первом тайме Нульч не попал ни разу, зато Учан забросил аж 4 гола.
жодного разу, зате Учан закинув аж 4 голи.
Другий тайм вже з перших 15 хвилин, впродовж яких Нуль- Второй тайм уже с первых 15 минут, в течение которых Нульчан забив 4 голи і зрівняв рахунок, ні з чим іншим як реваншем чан забил 4 гола и сравнял счёт, ни с чем иным как реваншем
порівняти не можна. Сам матч закін-чився нічиєю 4:4. Але за сравнить нельзя. Сам матч закончился ничьей 4:4. Но по пенальти в напенальті у напряженном
пруженому
противос топротистоянні
янии победу
перемогу здоодержал всёбув таки Учан.
таки
Учан.
Виріша льне
Решающее пепенальті
нальти НульНульчана не
чана не смог
зміг
забити
забить Пахом.
Пахом. Надалі
В дальнейшем
він виправдоон оправдывував це тим,
вал это тем,
що «-Ну... Три
что «—Ну…
сімки випив,
Три семёрки
блядь,
ну,
выпил, блядь,
пляшку, перед
ну, бутылку,
матчем. Ну, а
перед матчем.
потім у ворота
Ну, а потом в
не потрапив.»
ворота не попал.»
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4. Кубок Форчану

4. Кубок Форчана

Кубок Форчану - закритий для стороннього входу турнір з
віртуального футболу між дошками Форчану, що грається за
допомогою PES 2012. Офіційний стрім - barrel roll (livestream.
com/barrel_roll). Також нещодавно створений сайт (barrel-ro11.
com).

Кубок Форчана - закрытый для постороннего входа турнир
по виртуальному футболу между досками Форчана, играющийся за помощью PES 2012. Официальный стрим - barrel roll
(livestream.com/barrel_roll). Также недавно созданный сайт
(barrel-ro11.com).

Світовий кубок Форчану почався з того, що такий собі
GermanBro з дошки /v/ (Відеоігри) влаштував кілька турнірів
між командами з гравцями названими начесть відеоігор,
при цьому скіли тих гравців були налаштовані відповідно до
популярності і загальної оцінки ігор УРЖ.

Мировой кубок Форчана начался с того, что некий GermanBro
с доски /v/ (Видеоигры) устроил несколько турниров между командами с игроками названа в честь видеоигр, при этом скилл
тех игроков были настроены согласно популярности и общей
оценки игр IRL.

Після таких матчів і з’явилася пропозиція зробити щось таке,
але між дошками Форчану і їх мемами. ПЕС 2012 тоді ще не
було, тому перший Літній Кубок 2011 мав свою специфіку у
виконанні. Та у організації все було так само як і зараз. Турнір
було влаштовано за системою подвійного вибування. Тобто програвлий раз мав другий шанс. З цього моменту і до тепер ПЕСофутбол на Форчані люблять. Зимній Кубок 2012 був
практично аналогом Літнього 2011.

После таких матчей и появилось предложение сделать что-то,
но между досками Форчану и их мемами. ПЕС 2012 тогда еще
не было, поэтому первый Летний Кубок 2011 имел свою специфику в исполнении. Но в организации все было так же как и
сейчас. Турнир был устроен по системе двойного выбывания.
То есть програвший раз имел второй шанс. С этого момента и
до сих ПЕСофутбол на Форчане любят. Зимний Кубок 2012 был
практически аналогом Летнего 2011.

Самі кубки називають за порою року, у яку вони проводяться. Сами кубки называют по времени года, в которое они проВідповідно, розігрується один Кубок за сезон. Вболівальникам водятся. Соответственно, разыгрывается один Кубок за сезон.
кожної команди притаманний свій колір нікнеймів у чаті.
Болельщикам каждой команды присущ свой цвет никнеймов
в чате.
Відмінний же весняний Беббі Кубок 2012 - його було влаштовано, аби затягнути у лігу нові дошки. /an/ і /po/ наприклад довелося змагатися за вступ до Кубку, через невчасну підготовку
команд тренерами. Саме на цьому кубку і народились однакові
правила ПЕСофутболу.

Отличный же весенний Бебби Кубок 2012 - был устроен,
чтобы затянуть в лигу новые доски. /аn/ и /po/ например пришлось бороться за вступление в Кубок из-за несвоевременной
подготовки команд тренерами. Именно на этом кубке и родились одинаковые правила ПЕСофутбола.

В цілому ж, надалі заплановано у міжсезоннях навесні і восени проводити так звані Беббі Капи - відбіркові змагання,
а вже літом та зимою команди, що достойно показали себе у
відповідних весінніх чи осінніх ігрищах, зможуть позмагатися
за кубок другого рівня. Порівняно з нами вони надиво швидкі.
Весняний Беббі Кап наприклад було проведено 23.03-25.03 і
31.03-1.04, при тому що він складав 42 матчі. Таємниця в тім,
що у них матчі значно коротше аніж у нас.

В целом же, в дальнейшем запланировано в межсезонье весной и осенью проводить так называемые Бебби Капы - отборочные соревнования, а уже летом и зимой команды достойно
показавшие себя в соответствующих весенних или осенних
играх, смогут побороться за кубок второго уровня. По сравнению с нами они удивительно быстрые. Весенний Бебби Кап
например был проведен 23.03-25.03 и 31.03-1.04, при том что он
составлял 42 матча Тайна в том, что у них матчи значительно
короче чем у нас.

Далі наведені всі турніри Форчану про проходження яких Далее приведены все турниры Форчана о прохождении ковідомо на час створення альманаху. Після них, міститься спи- торых известно на момент создания альманаха. После них, сосок команд дошок Форчану і деякі відомості про них.
держится список команд досок Форчана и некоторые сведения
о них.
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Літній Кубок 2011

Летний Кубок 2011

У першому в своєму роді ПЕСотурнірі Форчану брали участь В первом в своем роде ПЕСотурнире Форчана участвовали
дошки /a/, /adv/, /b/, /ck/, /fa/, /fit/, /g/, /int/, /k/, /mu/, /s/, /soc/, / доски /a/, /adv/, /b/, /ck/, /fa/, /fit/, /g/, /int/, /k/, /mu/, /s/, /soc/, /
sp/, /tv/, /v/, /x/, в цілому 16 штук. Всього було зіграно 31 матч. sp/, /tv/, /v/, /x/, в общей сложности 16 штук. Всего было сыграПеремогу здобула /a/.
но 31 матч. Победу одержала /a/.
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Зимній Кубок 2011

Зимний Кубок 2011

Другий ПЕСотурнір Форчану,
який тривав 3 5 до 8 січня. Брали
участь дошки /a/, /b/, /co/ (нова),
/ck/, /fa/, /fit/, /g/, /jp/ (нова), /k/,
/mu/, /o/ (нова), /sp/, /tg/ (нова),
/tv/, /v/, /x/, в цілому 16 штук.
Грався за тією ж системою, що й
перший. Всього було зіграно 31
матч. Перемогу здобула /k/.

Второй ПЕСотурнир Форчана,
который длился 3 5 до 8 января. Участвовали доски /a/, /b/, /
co/ (новая), /ck/, /fa/, /fit/, /g/, /jp/
(новая), /k/, /mu/, /o/ (новая), /
sp/, /tg/ (новая), /tv/, /v/, /x/, в общей сложности 16 штук. Игрался
по той же системе, что и первый.
Всего было сыграно 31 матч. Победу одержала /k/.
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Весняний Кубок 2011

Весенний Кубок 2011

Третій ПЕСотурнір Форчану, який тривав 23-25 травня
та 31 травня - 1 квітня. Брали
участь дошки /3/, /an/, /cgl/, /
cm/, /d/, /f/, /gif/, /int/, /lit/, /m/,
/mlp/, /n/, /pol/, /r9k/, /s/, /sci/,
/soc/, /toy/, /vp/, /y/, в цілому
20 штук. У зв’язку з тим, що
/adv/ була дискваліфікована
за погану підготовку, для /
an/ та /po/ було влаштовано спеціальний тур, в
результаті якого /an/ і опинилася у змаганні. Цього
разу, в дію вступила система відбіркових груп, яких
відповідно було 5, кожна по 4
команди Всього було зіграно
42 матчі. Перемогу здобула
/m/.

Третий ПЕСотурнир Форчана, который длился 23-25 
мая и 31 мая - 1 апреля. Участвовали доски /3/, /an/, /
cgl/, /cm/, /d/, /f/, /gif/, /int/,
/lit/, /m/, /mlp/, /n/, /pol/, /
r9k/, /s/, /sci/, /soc/, /toy/, /vp/,
/y/, в общей сложности 20
штук. В связи с тем, что /adv/
была дисквалифицирована
за плохую подготовку, для /
an/ и /po/ был устроен специальный тур, в результате
которого /an/ и оказалась в
соревновании. На этот раз,
в действие вступила система
отборочных групп, которых
соответственно было 5, каждая по 4 команды Всего было
сыграно 42 матча. Победу
одержала /m/.
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Гр. А
Команда
/cgl/
/toy/
/s/
/vp/

Г
3
3
3
3

В
2
2
2
2

Н
1
1
1
1

П
0
0
2
2

Гр. В
ГЗ
7
4
2
2

ГП
3
1
4
7

ГР
+4
+3
−2
−5

О
7
7
1
1

Команда
/pol/
/sci/
/r9k/
/mlp/

Г
3
3
3
3

В
2
1
1
0

Гр. С
Команда
/m/
/int/
/y/
/soc/

Г
3
3
3
3

В
2
1
0
0

Н
1
1
3
1

П
0
1
0
2

Н
0
2
1
1

П
1
0
1
2

ГЗ
8
4
3
3

ГП
4
3
4
7

ГР
+4
+1
−1
−4

О
6
5
4
1

ГЗ
6
5
4
4

ГП
2
5
5
7

ГР
+4
0
−1
−3

О
7
6
2
1

Гр. D
ГЗ
6
5
4
2

ГП
4
3
4
6

ГР
+2
+2
0
−4

О
7
4
3
1

Команда
/gif/
/n/
/cm/
/lit/

Г
3
3
3
3

В
2
2
0
0

Н
1
0
2
1

П
0
1
0
2

Гр. Е
Команда
/d/
/3/
/f/
/an/

Г
3
3
3
3

В
2
2
0
0

Н
1
0
2
1

П
0
1
1
2

Пояснення
Г - ігор зіграно
В - кількість виграних матчів
Н - кількість матчів зіграних у нічию
П - кількість програних матчів
ГЗ - м’ячів забито
ГП - м’ячів пропущено
ГР - різниця забитих та пропущених м’ячів
О - очки

ГЗ
8
5
5
4

ГП
3
6
7
6

ГР
+5
−1
−2
−2

О
7
6
2
1
Объяснение

Г - игр сыграно
В - количество выигранных матчей
Н - количество матчей сыграных в ничью
П - количество проигранных матчей
ГЗ - мячей забито
ГП - мячей пропущено
ГР - разница забитых и пропущенных мячей
О - очки
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Літній Кубок 2011

Летний Кубок 2011

Наступний турнір, як і попередній, буде проходити за системою відбіркових груп, цього разу їх буде 6 (а команд відповідно
24). Турнір пройде 13-15 липня. Братимуть участь команди дошок /sp/, /k/, /ck/, /fit/, /tg/, /m/, /a/, /3/, /x/, /sci/, /b/, /co/, /mu/, /
pol/, /d/, /n/, /jp/, /v/, /toy/, /g/, /int/, /tv/, /o/, /fa/. Чекайте!

Следующий турнир, как и предыдущий, будет проходить по
системе отборочных групп, на этот раз их будет 6 (а команд
соответственно 24). Турнир пройдет 13-15 июля. Примут участие команды досок /sp/, /k/, /ck/, /fit/, /tg/, /m/, /a/, /3/, /x/, /sci/,
/b/, /co/, /mu/, /pol/, /d/, /n/, /jp/, /v/, /toy/, /g/, /int/, /tv/, /o/, /fa/.
Ждите!
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Команди

Спрямованість дошки
Участь у турнірах:
Літо 2011
Зима 2012
Весна 2012
Літо 2012

Команды

Офтоп

Офтоп

Так
Так
Ні
Так

Да
Да
Нет
Да

Спрямованість дошки Аніме та манга
Участь у турнірах:
Літо 2011
Так
Зима 2012
Так
Весна 2012
Ні
Літо 2012
Так

Аніме и манга
Да
Да
Нет
Да
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Направленность доски
Участие в турнирах:
Лето 2011
Зима 2012
Весна 2012
Лето 2012

Направленность доски
Участие в турнирах:
Лето 2011
Зима 2012
Весна 2012
Лето 2012

Спрямованість дошки
Участь у турнірах:
Літо 2011
Зима 2012
Весна 2012
Літо 2012

Поради

Советы

Так
Ні
Ні
Ні

Да
Нет
Нет
Нет

Спрямованість дошки
Участь у турнірах:
Літо 2011
Зима 2012
Весна 2012
Літо 2012

Кулінарія

Кулинария

Так
Так
Ні
Так

Да
Да
Нет
Да
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Направленность доски
Участие в турнирах:
Лето 2011
Зима 2012
Весна 2012
Лето 2012

Направленность доски
Участие в турнирах:
Лето 2011
Зима 2012
Весна 2012
Лето 2012

Спрямованість дошки
Участь у турнірах:
Літо 2011
Зима 2012
Весна 2012
Літо 2012

Мода

Мода

Так
Так
Ні
Так

Да
Да
Нет
Да

Спрямованість дошки
Участь у турнірах:
Літо 2011
Зима 2012
Весна 2012
Літо 2012

Тренування

Тренировки

Так
Так
Ні
Так

Да
Да
Нет
Да
182

Направленность доски
Участие в турнирах:
Лето 2011
Зима 2012
Весна 2012
Лето 2012

Направленность доски
Участие в турнирах:
Лето 2011
Зима 2012
Весна 2012
Лето 2012

Спрямованість дошки
Участь у турнірах:
Літо 2011
Зима 2012
Весна 2012
Літо 2012

Технології

Технологии

Так
Так
Ні
Так

Да
Да
Нет
Да

Спрямованість дошки
Участь у турнірах:
Літо 2011
Зима 2012
Весна 2012
Літо 2012

Зброя

Оружие

Так
Так
Ні
Так

Да
Да
Нет
Да
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Направленность доски
Участие в турнирах:
Лето 2011
Зима 2012
Весна 2012
Лето 2012

Направленность доски
Участие в турнирах:
Лето 2011
Зима 2012
Весна 2012
Лето 2012

Спрямованість дошки
Участь у турнірах:
Літо 2011
Зима 2012
Весна 2012
Літо 2012

Музика

Музыка

Так
Так
Ні
Так

Да
Да
Нет
Да

Спрямованість дошки
Участь у турнірах:
Літо 2011
Зима 2012
Весна 2012
Літо 2012

Жінки

Женщины

Так
Ні
Так
Ні

Да
Нет
Да
Нет
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Направленность доски
Участие в турнирах:
Лето 2011
Зима 2012
Весна 2012
Лето 2012

Направленность доски
Участие в турнирах:
Лето 2011
Зима 2012
Весна 2012
Лето 2012

Спрямованість дошки
Участь у турнірах:
Літо 2011
Зима 2012
Весна 2012
Літо 2012

Спорт

Спорт

Так
Так
Ні
Так

Да
Да
Нет
Да

Спрямованість дошки
Участь у турнірах:
Літо 2011
Зима 2012
Весна 2012
Літо 2012

Суспільство

Общество

Так
Ні
Так
Ні

Да
Нет
Да
Нет
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Направленность доски
Участие в турнирах:
Лето 2011
Зима 2012
Весна 2012
Лето 2012

Направленность доски
Участие в турнирах:
Лето 2011
Зима 2012
Весна 2012
Лето 2012

Спрямованість дошки
Участь у турнірах:
Літо 2011
Зима 2012
Весна 2012
Літо 2012

Телебачення

Телевидение

Так
Так
Ні
Так

Да
Да
Нет
Да

Спрямованість дошки
Участь у турнірах:
Літо 2011
Зима 2012
Весна 2012
Літо 2012

Відеоігри

Видеоигры

Так
Так
Ні
Так

Да
Да
Нет
Да
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Направленность доски
Участие в турнирах:
Лето 2011
Зима 2012
Весна 2012
Лето 2012

Направленность доски
Участие в турнирах:
Лето 2011
Зима 2012
Весна 2012
Лето 2012

Спрямованість дошки Паранормальне
Участь у турнірах:
Літо 2011
Так
Зима 2012
Так
Весна 2012
Ні
Літо 2012
Так

Паранормальное Направленность доски
Участие в турнирах:
Да
Лето 2011
Да
Зима 2012
Нет
Весна 2012
Нет
Лето 2012

Спрямованість дошки
Участь у турнірах:
Літо 2011
Зима 2012
Весна 2012
Літо 2012

Международная Направленность доски
Участие в турнирах:
Да
Лето 2011
Нет
Зима 2012
Да
Весна 2012
Да
Лето 2012

Міжнародна
Так
Ні
Так
Так
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Спрямованість дошки
Участь у турнірах:
Літо 2011
Зима 2012
Весна 2012
Літо 2012

Комікси

Комиксы

Ні
Так
Ні
Так

Нет
Да
Нет
Да

Спрямованість дошки
Участь у турнірах:
Літо 2011
Зима 2012
Весна 2012
Літо 2012

Отаку

Отаку

Ні
Так
Ні
Так

Нет
Да
Нет
Да
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Направленность доски
Участие в турнирах:
Лето 2011
Зима 2012
Весна 2012
Лето 2012

Направленность доски
Участие в турнирах:
Лето 2011
Зима 2012
Весна 2012
Лето 2012

Спрямованість дошки
Участь у турнірах:
Літо 2011
Зима 2012
Весна 2012
Літо 2012

Автомобілі

Автомобили

Ні
Так
Ні
Так

Нет
Да
Нет
Да

Спрямованість дошки
Участь у турнірах:
Літо 2011
Зима 2012
Весна 2012
Літо 2012

Ігри

Игры

Ні
Так
Ні
Так

Нет
Да
Нет
Да
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Направленность доски
Участие в турнирах:
Лето 2011
Зима 2012
Весна 2012
Лето 2012

Направленность доски
Участие в турнирах:
Лето 2011
Зима 2012
Весна 2012
Лето 2012

Спрямованість дошки
Участь у турнірах:
Літо 2011
Зима 2012
Весна 2012
Літо 2012

Спрямованість дошки
Участь у турнірах:
Літо 2011
Зима 2012
Весна 2012
Літо 2012

3D

3D

Ні
Ні
Так
Так

Нет
Нет
Да
Да

Тварини

Животные

Ні
Ні
Так
Ні

Нет
Нет
Да
Нет
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Направленность доски
Участие в турнирах:
Лето 2011
Зима 2012
Весна 2012
Лето 2012

Направленность доски
Участие в турнирах:
Лето 2011
Зима 2012
Весна 2012
Лето 2012

Спрямованість дошки
Участь у турнірах:
Літо 2011
Зима 2012
Весна 2012
Літо 2012

Косплей

Косплей

Ні
Ні
Так
Ні

Нет
Нет
Да
Нет

Спрямованість дошки
Участь у турнірах:
Літо 2011
Зима 2012
Весна 2012
Літо 2012

Чоловіки

Мужчины

Ні
Ні
Так
Ні

Нет
Нет
Да
Нет
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Направленность доски
Участие в турнирах:
Лето 2011
Зима 2012
Весна 2012
Лето 2012

Направленность доски
Участие в турнирах:
Лето 2011
Зима 2012
Весна 2012
Лето 2012

Спрямованість дошки Альтернативний
хентай
Участь у турнірах:
Літо 2011
Ні
Зима 2012
Ні
Весна 2012
Так
Літо 2012
Так

Спрямованість дошки
Участь у турнірах:
Літо 2011
Зима 2012
Весна 2012
Літо 2012

Альтернативный Направленность доски
хентай
Участие в турнирах:
Нет
Лето 2011
Нет
Зима 2012
Да
Весна 2012
Да
Лето 2012

Флеш

Флеш

Ні
Ні
Так
Ні

Нет
Нет
Да
Нет
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Направленность доски
Участие в турнирах:
Лето 2011
Зима 2012
Весна 2012
Лето 2012

Спрямованість дошки
Участь у турнірах:
Літо 2011
Зима 2012
Весна 2012
Літо 2012

Gif-анімація

Gif-анимация

Ні
Ні
Так
Ні

Нет
Нет
Да
Нет

Спрямованість дошки
Участь у турнірах:
Літо 2011
Зима 2012
Весна 2012
Літо 2012

Література

Литература

Ні
Ні
Так
Ні

Нет
Нет
Да
Нет
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Направленность доски
Участие в турнирах:
Лето 2011
Зима 2012
Весна 2012
Лето 2012

Направленность доски
Участие в турнирах:
Лето 2011
Зима 2012
Весна 2012
Лето 2012

Спрямованість дошки
Участь у турнірах:
Літо 2011
Зима 2012
Весна 2012
Літо 2012

Меха

Меха

Ні
Ні
Так
Так

Нет
Нет
Да
Да

Спрямованість дошки
Участь у турнірах:
Літо 2011
Зима 2012
Весна 2012
Літо 2012

My Little Pony

My Little Pony

Ні
Ні
Так
Ні

Нет
Нет
Да
Нет
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Направленность доски
Участие в турнирах:
Лето 2011
Зима 2012
Весна 2012
Лето 2012

Направленность доски
Участие в турнирах:
Лето 2011
Зима 2012
Весна 2012
Лето 2012

Спрямованість дошки
Участь у турнірах:
Літо 2011
Зима 2012
Весна 2012
Літо 2012

Транспорт

Транспорт

Ні
Ні
Так
Так

Нет
Нет
Да
Да

Спрямованість дошки
Участь у турнірах:
Літо 2011
Зима 2012
Весна 2012
Літо 2012

Політика

Политика

Ні
Ні
Так
Так

Нет
Нет
Да
Да
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Направленность доски
Участие в турнирах:
Лето 2011
Зима 2012
Весна 2012
Лето 2012

Направленность доски
Участие в турнирах:
Лето 2011
Зима 2012
Весна 2012
Лето 2012

Спрямованість дошки
Участь у турнірах:
Літо 2011
Зима 2012
Весна 2012
Літо 2012

ROBOT9001

ROBOT9001

Ні
Ні
Так
Ні

Нет
Нет
Да
Нет

Спрямованість дошки
Участь у турнірах:
Літо 2011
Зима 2012
Весна 2012
Літо 2012

Наука

Наука

Ні
Ні
Так
Так

Нет
Нет
Да
Да
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Направленность доски
Участие в турнирах:
Лето 2011
Зима 2012
Весна 2012
Лето 2012

Направленность доски
Участие в турнирах:
Лето 2011
Зима 2012
Весна 2012
Лето 2012

Спрямованість дошки
Участь у турнірах:
Літо 2011
Зима 2012
Весна 2012
Літо 2012

Іграшки

Игрушки

Ні
Ні
Так
Так

Нет
Нет
Да
Да

Спрямованість дошки
Участь у турнірах:
Літо 2011
Зима 2012
Весна 2012
Літо 2012

Покемони

Покемоны

Ні
Ні
Так
Ні

Нет
Нет
Да
Нет
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Направленность доски
Участие в турнирах:
Лето 2011
Зима 2012
Весна 2012
Лето 2012

Направленность доски
Участие в турнирах:
Лето 2011
Зима 2012
Весна 2012
Лето 2012

Спрямованість дошки
Участь у турнірах:
Літо 2011
Зима 2012
Весна 2012
Літо 2012

Яой

Яой

Ні
Ні
Так
Ні

Нет
Нет
Да
Нет

Спрямованість дошки
Участь у турнірах:
Літо 2011
Зима 2012
Весна 2012
Літо 2012

Орігамі

Оригами

Ні
Ні
Ні
Ні

Нет
Нет
Нет
Нет
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Направленность доски
Участие в турнирах:
Лето 2011
Зима 2012
Весна 2012
Лето 2012

Направленность доски
Участие в турнирах:
Лето 2011
Зима 2012
Весна 2012
Лето 2012

5. На правах реклами

5. На правах рекламы

1.Правдоруби

1.Правдорубы
pravdorubs.ru

pravdorubs.ru

Інтернет-газета про новини дрібноборд.
ПРАВДОРУБИ. It’s serious business

Интернет-газета о новостях мелкоборд.
ПРАВДОРУБЫ. It’s serious business

2. Оглаф українською.

2. Три семёрки.

oglaf-ua.livejournal.com

777

Оглаф - саркастичний комікс для дорослих.
Тепер українською.

Ну…Три семёрки выпил, блядь, ну, бутылку, с одной дурой.
Ну, а потом поебалися.

3. PlayStation 3

3. PlayStation 3
PS3 has no games

PS3 has no games

Купуйте ігрову консоль PS3.
Ігор на неї все одно немає.

Покупайте консоль PS3.
Игор на неё всё равно нет.

4. МММ 2011

4. МММ 2011
sergey-mavrodi.com

sergey-mavrodi.com

МММ 2011. Тут все платиться.
90% на день.

МММ 2011. Тут всё платится.
90% в день.

5.Конституція України.

5.Российская Федерация.

zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр

government.ru

Конституція України - український іміджборд.
Абсолютно вільне дописування без модерації!

Всего лишь простой смертный?
Да иди ты нахуй!
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