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РЕГЛАМЕНТ
про проведення 22-го традиційного турніру з футболу
"Кубок Федерації" пам’яті Мирослава Думанського
серед кращих юнацьких та молодіжних команд
Івано-Франківської області
1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ.
22-й традиційний турнір з футболу "Кубок Федерації" пам'яті Мирослава Думанського
проводиться з метою:
• вшанування пам'яті Майстра спорту СРСР з футболу, ветерана Прикарпатського
футболу Мирослава Думанського;
• популяризації дитячо-юнацького футболу на Прикарпатті;
• підвищення спортивної майстерності юних футболістів;
• визначення переможців, призерів та кращих гравців змагань.
2. КЕРІВНИЦТВО ЗМАГАННЯМИ.
Турнір проводить Івано-Франківська обласна федерація футболу, Дитячо-юнацька
футбольна ліга Івано-Франківської області, Управління спорту ОДА, Департамент науки та
освіти ОДА, обласний благодійний фонд "Прикарпатський футбол".
Безпосереднє керівництво змаганнями здійснює організаційний комітет, Комітет з
проведення змагань та Комітет арбітрів ІФФФ.
3. ДАТА І МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ.
Турнір проводиться в період з 15 по 19 листопада 2017 року.
Матчі турніру відбуватимуться на стадіоні "Хет-Трик Арена" м. Івано-Франківськ.
Організаційна нарада з представниками команд відбудеться 9 листопада 2017 року
(початок о 11-ій годині). Місце проведення організаційної наради: приміщення офісу ІваноФранківської обласної федерації футболу (вул. Чорновола, 80).

4. УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ.
До участі в турнірі запрошуються кращі юнацькі та молодіжні футбольні команди
Івано-Франківської області. Учасниками змагань є футболісти 1999, 2000, 2001 та 2002 років
народження.
5. УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ.
Умови проведення та визначення переможців змагань будуть затверджені на спільній
організаційній нараді Комітету з проведення змагань ІФФФ та представників команд
учасників турніру.
6. ФІНАНСОВІ ВИТРАТИ.
Витрати пов'язані з участю команд в змаганнях (проїзд в обидві сторони, добові,
харчування, проживання) за рахунок відряджуючих організацій.
Витрати пов'язані з організацією, проведенням та нагородженням переможців і
призерів змагань за рахунок коштів Івано-Франківської обласної федерації футболу, Дитячоюнацької футбольної ліги Івано-Франківської області, Департаменту науки та освіти ОДА,
обласного благодійного фонду "Прикарпатський футбол".
Оплата харчування суддівської колегії (головний суддя, головні арбітри, арбітри, лікар)
за рахунок коштів Управління спорту ОДА, Департаменту науки та освіти ОДА.
7. НАГОРОДЖЕННЯ.
Команда-переможець нагороджується пам'ятним Кубком та грамотою ІФФФ. Гравці та
тренери-представники нагороджуються медалями ІФФФ.
Команди, які посіли ІІ-ге, ІІІ-тє місце нагороджуються грамотами ІФФФ. Гравці та
тренери-представники нагороджуються медалями ІФФФ.
Кращі гравці турніру (воротар, захисник, півзахисник, нападник, бомбардир)
нагороджуються цінними призами.
8. ЗАЯВКИ.
Команди-учасники турніру представляють у Комітет з проведення змагань ІФФФ
заявочні листи у друкованому вигляді (2 примірники), завірені лікарем (обов’язково) згідно
встановленого зразка.
Підтвердження про участь команди в турнірі необхідно надіслати до офісу ІваноФранківської обласної федерації футболу до 11 листопада 2017 року (телефон/факс: +38
(0342) 53-11-14, е-mail: ifoff1990@gmail.com).
Команди, які беруть участь у змаганнях зобов’язані виконувати всі вимоги Правил гри
та Регламенту, виявляючи при цьому високу дисципліну, організованість, повагу до
суперників та глядачів.
Поштова адреса ІФФФ: 76018, м. Івано-Франківськ, вул. Чорновола, 80.
Електронна адреса ІФФФ: ifoff1990@gmail.com
Даний Регламент є офіційним викликом команди на змагання.
Контактні особи:
Сікора Василь Васильович (заступник голови, виконавчий директор ІФФФ)
– 050-555-31-61
Васильків Микола Миколайович (перший віце-президент, виконавчий директор ДЮФЛІФО)
– 066-346-82-17
Луцький Василь Андрійович (головний суддя змагань)
– 050-149-28-96
Комітет з проведення змагань ІФФФ

