
ФУТБОЛЬНИЙ ФЕСТИВАЛЬ "ГРАЮТЬ ВСІ" 
 

8-9 вересня 2018 р.  :: Стадіон "Хет-Трик Арена" 
 

Група "А" – юнаки 11-12 років 

Група "B" – юнаки 13-14 років 

Група "C" – юнаки 15-16 років 

Група "D" – юнаки 17-18 років 

Група "E" – гравці 19-35 років 

Група "F" – дівчата 15-17 років 

Група "G" – гравці 35+ років 

Група "H" – учасники АТО 

 

 
Групи "B" / "F" 

 

 
Групи "C" / "G" 

 

 
Групи "A" / "E" 

 

 
Групи "D" / "H" 

 
 

=============================== ============================== ========================== 

ПЕРШИЙ ЕТАП – 8 вересня (субота) 2018 р. 

8 вересня (субота) – 96 ігор 

10.00 – 14.30 = згідно календаря 12 поєдинків (1-3 тури у підгрупах 

"а" та "б") відповідних груп A, В, C, D 

14.30 – 15.00 – урочиста церемонія відкриття турніру 

15.00 – 19.00 = згідно календаря 12 поєдинків (1-3 тури у підгрупах 

"а" та "б") відповідних груп E, F, G, H 
 

------------------------------------------------ ------------------------------------------------- 

ДРУГИЙ ЕТАП – 9 вересня (неділя) 2018 р. 

9 вересня (неділя) – 32 гри 

10.00 – 10.45 = півфінали (1 місце "а" – 2 місце "в" / 1 місце "в" – 2 місце "а") груп A, В, C, D 

10.45 – 11.30 = півфінали (1 місце "а" – 2 місце "в" / 1 місце "в" – 2 місце "а") груп E, F, G, H 

11.30 – 12.15 = матч за 3-є місце та фінальний поєдинок груп A, В, C, D 

12.15 – 13.00 = матч за 3-є місце та фінальний поєдинок груп E, F, G, H 

13.00 – урочиста церемонія нагородження переможця та призерів змагань 

У змаганнях приймають участь 64 команди, розділених порівну на 8 

груп (8 команд у групі).  

Кількість учасників – 512 чоловік.       Склад команди: 1+4 (8 у заявці).  

Кількість матчів – 128.                            Тривалість матчу: 15 хвилин. 

На першому етапі (8 вересня) всі учасники у своїх групах розділені на 

дві підгрупи "а" та "в". У підгрупах команди грають кожний з кожним 

у одноколовому турнірі. 

На другому етапі (9 вересня) команди, які посядуть за підсумками 1-

го етапу 1-2 місця у підгрупах своїх груп, у стикових матчах 

(півфінали: 1а-2в / 1в-2а ; хто програє змагається за 3-є місце / 

переможці – виборюють 1-е місце) розігрують ЧЕМПІОНА та 

СРІБНОГО і БРОНЗОВОГО ПРИЗЕРІВ. 

 

Футбольне поле поділене на 4 рівні частини.  

На кожній із ділянок змагаються команди двох груп. 

 

Календар групового етапу гр. А, B, C, D 
 

1 тур = "а" 1-4 (10:00); "б" 1-4 (10:20) 

              "а" 2-3 (10:40); "б" 2-3 (11:00)  

2 тур = "а" 1-3 (11:20); "б" 1-3 (11:40)  

             "а" 2-4 (12:00); "б" 2-4 (12:20)  

3 тур = "а" 1-2 (12:40); "б" 1-2 (13:00)  

              "а" 3-4 (13:20); "б" 3-4 (13:40) 

------------------------ --------------------- 
Календар групового етапу гр. E, F, G, H 
 

1 тур = "а" 1-4 (15:00); "б" 1-4 (15:20) 

              "а" 2-3 (15:40); "б" 2-3 (16:00)  

2 тур = "а" 1-3 (16:20); "б" 1-3 (16:40)  

             "а" 2-4 (17:00); "б" 2-4 (17:20)  

3 тур = "а" 1-2 (17:40); "б" 1-2 (18:00)  

              "а" 3-4 (18:20); "б" 3-4 (18:40) 

 


