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LOGO

MASKOTKI

SYMBOLE 

Logo XXII v - mundialu w UNP
cechuje szlachetna prostota,
ukazująca jednak dynamikę

sportowych zmagań.
 

Kolorystyka nawiązuje do
narodowych barw organizatorów.

Maskotkami zostali dwaj młodzi
adepci sztuki futbolu.

Imiona dla maskotek v - mundialu
zostaną wybrane w głosowaniu

zwieńczającym konkurs.

PIŁKA
Inspiracja tradycyjnym

wzornictwem nawiązującym do
symboliki UNP to znak

rozpoznawczy oficjalnej piłki XXII v
- mundialu.

 
PiłUNIA została przetestowana w

najlepszych unijnych laboratoriach
sportowych.



O MIEŚCIE

STADION MIEJSKI 

ALMERA 
Miasto zostało zbudowane na

rozkaz księcia Alma, pierwszego
historycznego władcy Baridasu.

 
 Początkowo ogromny gród

warowny, jednakże w
późniejszych czasach straciła na

swojej świetności.
 O dawnej chwale miasta

świadczą unikalne  zabytki.

Domowy stadion reprezentacji
Baridasu oraz almerskich

zespołów ligowych.
 

Cechą charakterystyczną
stadionu jest rozsuwany dach.
Jego pełne rozłożenie zajmuje

około 10 minut.



O MIEŚCIE

ESTADIO GRAN
BANANEZ

CIUAD DE BRAVO 

Lud Ciuad de Bravo podąża
niezmiennie za ideałami majora

Bravo i trzyma się kurczowo
doktryn Bananizmu,

Tramwaizmu, Neobravizmu i
Wandyzmu.

 
 

Stadion może pomieścić około
40 000 widzów.

 
Najgorętsza mundialowa arena,
i nie chodzi tu tylko o atmosferę

na trybunach - nierzadko na
Estadio Gran Bananez są

odnotowywane temperatury w
okolicach 35°C



O MIEŚCIE

STADION MIEJSKI 
IM. EDWARDA II DE EBRUZ

KOPPENBERG 
Dreamlandzkie miasto założone

w 2007, znajdujące się w
Luindorze na wyspie Dhatar. 
W latach 2007-2013 stolica

Marchii Dhatar. 
Obecnie siedziba jednego z

najbardziej wpływowych rodów
dreamlandzkich – Fryssau.

Siedziba wielu regionalnych i
ogólnodreamlandzich mediów.

Najmłodsza inwestycja 
w mieście.

 Otwarty 7 czerwca 2021 r.
 Jest to wielosekcyjny stadion.

Oprócz meczów lokalnego klubu
– Luidoru Koppenberg,
odbywają się tu zajęcia

młodzieżowe organizowane
przez miejscową szkołę. 



O MIEŚCIE

ODOLAN ARENA

ELDORAT 

Dumna stolica Sclavinii. 
Port napędza sclavińską

gospodarkę, a eldoracka plaża
jest ulubionym miejscem

wypoczynku Sclavińczyków.
 

 Liczne zabytki i specyficzny
mikroklimat stanowią atrakcję

dla turystów. 

Wielonarodowy Stadion
doskonale oddaje

wielonarodowy charakter
Sclavinii. Odolan Arena w swej
historii była gospodarzem XIII v
- mundialu oraz finałów wielu

sclavińskich rozgrywek.
Największy stadion piłkarski w

Sclavinii.
Liczba krzesełek upamiętnia

Odolana Zwitariusza.



O MIEŚCIE

STADION LUDOWY

KRASNYSTOK 

Krasnystok już od VIII wieku
przyciąga do siebie gości, kiedy do

eremów w okolicznych lasach
przybywali pielgrzymi, aby
poradzić się pustelników w

ważnych życiowych dylematach.
 Od 1734 roku miasto prężnie się

rozwija co przyspieszyła trwająca
do dziś gwałtowna rozbudowa

rozpoczęta w latach 70. XX wieku.

Stadion Ludowy wybudowany
został w 2015 roku. 

Od tego czasu gościł rozgrywki
XIII v - mundialu oraz finał

Pucharu Sclavinii. 
Jest to charakterystyczny obiekt

w krajobrazie Krasnegostoku
oraz domowy stadion jednego z
bardziej obiecujących klubów w

Sclavinii - LKSu Krasnystok. 
 



O MIEŚCIE

PROMYCZEK

NOWY KOTWICZ 

Pierwszy gród na terenach
obecnego Nowego Kotwicza

powstał ok. IX w.
 

Kiedyś jeden z większych
kurortów na terenie Sclavinii,

obecnie sukcesywnie
odbudowywany po zniszczeniach

wojennych, z nadzieją na
nawiązanie do dawnej świetności.

Stadion zbudowany specjalnie na
nadchodzący v - mundial

wysiłkiem wielonarodowej ekipy
budowlanej.

 
Nazwa została wymyślona przez

Rysia (4 l.), który na otwarciu
stadionu powiedział że obiekt ten

jest promyczkiem nadziei po
niedawnych trudnych czasach.

 



Urokliwe nadmorskie miasto z
bogatą historią znane z

wszechobecnej mody i szyku. 
Auterra to nie tylko uliczki, pomiędzy
którymi stoją bajkowe wille i domy.

Auterra to też wspaniali ludzi, o
wielkich sercach, którzy z chęcią

pomogą każdej osobie w potrzebie.
To wszystko sprawia, że miejscowość
ta ma swój urok, który zatrzymuje tu

niektórych na całe życie...

Najmniejsza arena v - mundialu,
jednak kameralność stadionu

zdaniem wielu kibiców potęguje
przeżywane emocje.

 
Plotki głoszą że na Štataštádion

pojawia się czasem incognito
Cesarzowa Teutonii, aby lepiej
poznać codzienne życie swoich
poddanych oraz dzielić z nimi

kibicowskie emocje.

O MIEŚCIE

ŠTATAŠTÁDION

AUTERRA 



O MIEŚCIE

RITTERSTADION

RUHNHOFF 

Miasto Ruhnhoff zostało
wybudowane w 46r. W swojej
historii przeżyło wiele wojen i
oblężeń, stąd w krajobrazie

miasta widoczne jest wiele wież
i umocnień. Będąc w mieście
warto odwiedzić: Bibliotekę

Enderasjańską, siedzibę Senatu
 i renesansowy pałac.

Stadion domowy chyba
najbardziej utytułowanego

klubu piłkarskiego w Teutonii -
RVT Hrabia Ruhnhoff.

 
Najnowocześniejszy stadion

piłkarski w Teutonii,
komfortowe warunki pracy na

nim chwali sobie wielu
komentatorów sportowych



O MIEŚCIE

ARENA JEDNOŚCI

AWARA 

Awara jest symbolem
pojednania i centrum

mikroświatowego ruchu
pokojowego.

 
Liczymy, że ta atmosfera udzieli
się kibicom i pozwoli na radosne

obchodzenie święta futbolu.

Blisko 50 000 widzów może
przeżywać piłkarskie emocje na

Arenie Jedności.
 

To tutaj najlepsza drużyna
mikroświata będzie świętować

zwycięstwo i zapisze się w
annałach mikroświatowego

futbolu.



TURNIEJ PIŁKARZYKÓW

FILATELISTYKA

WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE 

Nie każdy z nas ma czas  i
możliwość  poprowadzenia

drużyny mundialowej. 
 

Dziś jednak można zmierzyć się w
piłkarzykach z innymi fanami

sportowych emocji. 
Kto wie, może twoje umiejętności

pozwolą ci wygrać!

V - Mundial to nie tylko sportowe
emocje, to także prawdziwa gratka

dla mikronacyjnych filatelistów!

Za pośrednictwem ŚZF wydamy
serię mundialowych znaczków, w

tym okolicznościowy znaczek z
okazji finału oraz znaczek

honorujący mistrza mikroświata.

NIESPODZIANKI

Przygotowaliśmy również
niespodzianki zarówno dla

grających drużyn jak i kibiców.
 

Będziemy o nich stopniowo
informować, im mniej czasu

zostanie do pierwszego gwizdka
tym więcej kart odkryjemy ;)



Unia zgłaszając swoją kandydaturę
zdecydowanie nie pomyliła 

odwagi z odważnikiem.
Jako prosty chłopak z Auterry gorąco popieram

 V - Mundial w Unii Niepodległych Państw!
Mateusz Lasek

dziennikarz i komentator sportowy

POPIERAJĄ NAS

Mnie się wydaje, że wiesz to był taki odruch.
Oni rozmawiali z 3 razy nie i on wiesz odruchowo

zgłosił Unię wiesz ten przyjął zgłoszenie.
A powiedz mi mundial w Unii będzie, turniej

będzie co ?
Mirosław Rajdan

były bramkarz reprezentacji Sclavinii

V - Mundial w UNP to taka truskawka na torcie.
Organizatorzy na pewno dadzą z wątroby.

To są właśnie te detale.
Tomasz Kajto

były piłkarz, kierowca rajdowy

Muszę powiedzieć ze wykonałem kilka telefonów
i wszyscy mówili jedno: Zibi TOP.       

 TOP organizatorzy, stadiony, Unia TOP.
 

Zbigniew Broniek
były piłkarz, prezes BZPN



Do zobaczenia na boiskach!


