«ЗАТВЕРДЖЕНИЙ»
(на засіданні Виконавчого комітету ІФФФ
постанова № 22/6 від 28.03. 2017)
Голова ІФФФ

Т. Клим

РЕГЛАМЕНТ
про проведення міжнародного турніру з футболу “Кубок Крила Дружби”
1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ.
Міжнародний турнір з футболу “Кубок Крила Дружби” проводиться з метою:
 популяризації футболу в Івано-Франківській області, Україні та США;
 налагодження дружніх зв’язків між юними футболістами Івано-Франківської
області та Спілки Української Молоді в США;
 визначення команди-переможця, призерів та кращих гравців турніру.
2. КЕРІВНИЦТВО ЗМАГАННЯМИ.
Загальне керівництво змаганнями здійснює Оргкомітет та Івано-Франківська
обласна федерація футболу. Безпосереднє проведення змагань здійснює Комітет з
проведення змагань та Комітет арбітрів ІФФФ.
Матчі турніру проводять арбітри Комітету арбітрів Івано-Франківської обласної
федерації футболу.
3. УЧАСНИКИ ТА УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ.
До участі в турнірі запрошуються команди:
СYМ США (U-16), ФК «Калуш» (U-16), ФК «Карпати» Коломия (U-16), «ТепловикДЮСШ №3» Івано-Франківськ (U-16).
Склад делегації: 18 футболістів та 7 офіційних осіб. До складу команди
дозволяється включити 2 (двох) футболістів із вікової категорії U-17.
Турнір проводиться за коловою системою в одне коло згідно затвердженого
календаря (додається).
Тривалість гри: 2 тайми по 40 хвилин.
В рапорт арбітра вноситься прізвища 18-ти футболістів. Дозволяється заміна 7
гравців. Зворотні заміни не дозволяються.
За вилучення гравця з поля, який отримав два попередження в одному матчі або за
позбавлення суперника очевидної можливості забити м’яч, гравець не
дискваліфіковується та має право приймати участь в наступній грі.
За вилучення гравця з поля за більш серйозне порушення, рішення щодо його
дискваліфікації приймає Контрольно-дисциплінарний комітет ІФФФ.
Попередження для гравців упродовж турніру не накопичуються.
Переходи та дозаявка гравців не дозволяється.
4. ДАТА І МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ.
Турнір проводиться в період з 12.07. по 15.07. 2017 року. День приїзду делегації
СYМ США: 10.07. 2017 року. Ігрові дні: 12, 13 та 15 липня. Вихідний день: 14 липня.
5. ФІНАНСОВІ ВИТРАТИ.
Заявочний внесок для українських команд за участь в турнірі становить –
2000,00 гривень. Команда СYМ США звільняється від сплати заявочного внеску.
Заявочний внесок вноситься готівкою або по перерахунку Івано-Франківській
обласній федерації футболу (Р/р 26009924422507, відділення №17 ІваноФранківської обласної дирекції АБ "Укргазбанк", Код за ЄДРПОУ – 20534086,
МФО - 320478). Термін перерахунку: до 01 липня 2017 року.

Витрати пов’язані з участю команди в змаганнях за рахунок відряджуючих
організацій або футбольних клубів (команд).
Витрати пов’язані з організацією та проведенням домашніх матчів за рахунок
господарів поля.
Витрати на оплату харчування арбітрів за рахунок заявочних внесків командучасниць.
Витрати пов’язані з придбанням нагородної атрибутики за рахунок ІФФФ.
6. НАГОРОДЖЕННЯ.
Команди-учасниці турніру нагороджуються Кубками та грамотами ІФФФ.
Гравці нагороджуються медалями ІФФФ.
Кращі гравці турніру (воротар, захисник, півзахисник, нападник, бомбардир)
нагороджуються пам’ятними призами.
7. ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ
Місця команд визначаються за найбільшою кількістю очок (за перемогу команді
нараховується - 3 очки, за нічию - 1 очко, за поразку очки не нараховуються).
У випадку однакової кількості очок у двох і більше команд переможець визначається
за результатами особистих зустрічей з конкурентом (конкурентами). Далі – враховується
більша кількість перемог, більша кількість забитих м’ячів, краща різниця забитих та
пропущених м’ячів, менша кількість порушень (попередження - 1 очко, вилучення - 3 очки).
У випадку рівності всіх вищезгаданих показників, переможець визначається
жеребкуванням.

8. ЗАЯВКИ.
Команди-учасники турніру представляють в Комітет з проведення змагань
ІФФФ заявочні листи у друкованому вигляді (2 примірники), завірених лікарем
(обов’язково) згідно встановленого зразка (додаються).
Команди, які беруть участь у змаганнях зобов’язані виконувати всі вимоги
Правил гри у футбол та Регламенту змагань, виявляючи при цьому високу
дисциплінованість, організованість, повагу до суперників та глядачів.
9. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
Ситуації, які непередбачені цим Регламентом, регулюються Регламентом
обласних змагань з футболу сезону 2016-2017 років.
Адреса ІФФФ: м. Івано-Франківськ, вул. Чорновола, 80.
Поштова адреса ІФФФ: 76018, м. Івано-Франківськ, вул. Чорновола 80.
Адреса електронної пошти ІФФФ: ifoff1990@gmail.com
Даний Регламент є офіційним викликом команд на змагання.

Комітет з проведення змагань ІФФФ

