
Є обов’язковою і необхідна для 
подальшого використання знімків у 

промо-матеріалах клубу та Суперліги.

Передсезонна фотосесія



Груповий знімок команди в два ряди 
(сидячий та стоячий) без тренерського

штабу та працівників клубу 

Груповий знімок команди в два ряди 
(сидячий та стоячий)  з тренерським
штабом та іншими представниками

клубу 

Командні фото



Колеги по позиціям

На одному знімку мають бути 2-3 
центрових, на іншому два розігруючих, на 

ще одному тренерський штаб і так далі.

Колективні фото



Фото кожного гравця та тренера в повний
зріст з м’ячем

Повний зріст



-
Фото кожного гравця та тренера від пояса з 

м’ячем під боком 

Від пояса



-
Фото  кожного гравця та тренера від пояса 

до голови без м’яча. Руки на грудях 
складені або на поясі.

Від пояса



-
Фото кожного гравця та тренера від пояса 

до голови з м’ячем, стиснутим у руках. 

Від пояса



Фото кожного гравця зі спини від сідниць до 
голови, щоб добре було видно ігровий номер 

та прізвище.

Зі спини



Фото кожного гравця зі спини напівоберта
від пояса до голови, щоб добре було видно 
ігровий номер та прізвище, але одночасно і 

обличчя. З м’ячем та без.

Зі спини



Фото кожного від пояса + у повний зріст
гравця з м’ячем на витягнуту руку.

Від пояса + у повний зріст



Фото кожного гравця від пояса + у повний
зріст з м’ячем на біцепсі.

Від пояса



- Фото кожного гравця з м’ячем на пальці
(якшо у всіх вийде) 

М’яч на пальці



- Фото кожного гравця у повний зріст та від 
пояса у різних варіаціях виконання кидка.

Варіації кидка



Фото кожного гравця у повний зріст з м’ячем
за головою з імітацією данку двома руками

Повний зріст



Фото кожного гравця з імітацією данка
однією рукою. У повний зріст + від пояса

Повний зріст + від пояса



Фото кожного гравця від пояса з агресивним 
виразом обличчя та напруженими м’язами

біцепсів.

Від пояса



- Фото кожного гравця у повний зріст з 
імітацією дриблінгу

Дриблінг



- Групове фото у повний зріст трьох
провідних УКРАЇНСЬКИХ гравців

команди. Яких гравців вважати такими –
має визначити клуб. 

Групове фото



- Зробити фото 3-4 провідних гравців з 
фотоапаратом. Такі знімки згодяться для 

оголошень про відкритті тренування, прес-
конференцїі, тощо.

З фотоапаратом



- Бажано! Спробувати наробити
різноманітних неформатних фото. Де троє

гравців, наприклад, тримають свого
партнера по команді на руках, де вони 

кривляються, тощо.

Групові фото



- Файли з фотосесії мають бути відправлені
на FTP ФБУ та файлообмінник FEX у 

проміжок з 10 по 15 вересня. 
Налаштування FTP і доступ до FEX будуть
відправлені у прес-службу кожного клубу 

окремо.

Важливо!
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