
Д О Д А Т О К 

до Регламенту про проведення 27-го традиційного турніру з футболу  

«Кубок Підгір’я» 

присвяченого 30-ій річниці з Дня заснування ІФАФ 
 

На першому етапі змагань (груповий турнір): 

Команди – учасниці турніру змагаються по коловій системі в одне коло (2 групи по 4 команди в 

кожній та 1 група – 3 команди). 

Місця команд визначаються за найбільшою кількістю набраних 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, краща різниця забитих та пропущених м’ячів, більша кількість забитих м’ячів, 

менша кількість порушень (попередження – 1 очко, вилучення – 3 очки).  

У випадку рівності всіх вищезгаданих показників, переможець визначається жеребкуванням. 
 

На другому етапі змагань: 

При визначенні кращих команд, з тих які будуть змагатися за 1-4 та 5-8 місця, не беруться до 

уваги результати матчів за участю команд, які посіли 4-ті місця в групах. 

Команди, які посіли перші місця в групах та краща друга команда змагатимуться за 1-4 місця.  

Команди, які посіли другі місця в групах та дві кращі команди, які посіли треті місця 

змагатимуться за 5-8 місця. 

Решта команд в одноколовому турнірі змагатимуться за 9-11 місця. 

У півфінальних іграх суперники визначаються жеребкуванням. 

Переможці півфінальних ігор зустрінуться в матчах за 1-2 та 5-6 місця. Команди, які зазнали 

поразки в півфінальних іграх, зустрінуться в матчах за 3-4 та 7-8 місця. 

У випадку нічийного результату в основний час у півфінальних матчах та матчах за 1-2, 3-4, 5-6 

та 7-8 місця, для виявлення переможця призначається серія 11-метрових ударів, які виконуються 

у відповідності до Правил гри у футбол. 

Місця команд, які змагаються в одноколовому турнірі за 9-11 місця, визначаються за найбільшою 

кількістю набраних 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, краща різниця забитих та пропущених м’ячів, більша кількість забитих м’ячів, 

менша кількість порушень (попередження – 1 очко, вилучення – 3 очки).  

У випадку рівності всіх вищезгаданих показників, переможець визначається жеребкуванням. 

Під час проведення матчів представник футбольного клубу (команди) зобов'язаний на вимогу 

арбітра надати копію заявочного листа та документ, що засвідчує особу гравця. 

В рапорт арбітра вноситься прізвища 20-ти футболістів. Дозволяється заміна 9 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 гравців з команди в команду впродовж турніру не дозволяються. 

Дозаявка гравців дозволяється впродовж турніру і припиняється після останнього матчу 

групового етапу змагань. 
 

*Примітка: оскільки усі матчі турніру заплановано провести на стадіоні зі штучним 

покриттям «Хет-трик арена», то усі гравці зобов’язані дотримуватись вимог з експлуатації 

футбольного поля, зокрема виходити на футбольне поле зі штучним покриттям у чистому 

спортивному взутті та без металевих шипів. 
 

 

Комітет з проведення змагань ІФАФ 


