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1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ. 

27-й традиційний турнір з футболу “Кубок Підгір’я” проводиться з метою: 

• підготовки футбольних клубів (команд) до змагань у 2021 році; 

• популяризації футболу в області та Україні; 

• підготовки арбітрів та спостерігачів арбітражу з футболу до змагань у 2021 році; 

• визначення переможця, призерів та кращих гравців турніру. 

         

2. КЕРІВНИЦТВО ЗМАГАННЯМИ. 

 Загальне керівництво змаганнями здійснює Івано-Франківська обласна асоціація 

футболу. Безпосереднє проведення змагань здійснює Комітет з проведення змагань та 

Комітет арбітрів ІФАФ.  

 Матчі турніру проводять арбітри Комітету арбітрів Івано-Франківської обласної 

асоціації футболу. 

 

3. УЧАСНИКИ ТА УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ. 

 До участі в турнірі запрошуються аматорські футбольні клуби (команди) України. 

 Умови проведення турніру та порядок визначення переможців будуть затверджені 

на спільному засіданні Комітету з проведення змагань ІФАФ та представників команд. 

 

4. ДАТА І МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ. 

 Турнір проводиться 06, 07, 13, 14, 20 та 21 березня 2021 року. День приїзду: 

05.03.2021 року до 15-ї години. Матчі турніру відбудуться на стадіонах Івано-

Франківської області (в т.ч. на стадіоні зі штучним покриттям «Хет-трик арена»). 

 Нарада з представниками команд відбудеться 05.03.2021 року о 16-ій годині в 

офісі обласної асоціації футболу (вул. Чорновола, 80). 

 

5. ФІНАНСОВІ ВИТРАТИ. 

Заявочний внесок за участь в турнірі становить – 5000,00 гривень. 

Заявочний внесок вноситься готівкою або по перерахунку Івано-Франківській 

обласній асоціації футболу: 

Назва організації Івано-Франківська обласна асоціація футболу 

Код за ЄДРПОУ 20534086 

Р/р UA853204780000026009924422507 

Назва банку Відділення №17 Івано-Франківської обласної дирекції  

АБ "Укргазбанк" 

МФО 320478 

Термін перерахунку: до 05 березня 2021 року. 

 Витрати пов’язані з участю команди в змаганнях за рахунок футбольних клубів 

(команд). 

 Витрати пов’язані з організацією та проведенням змагань (оплата харчування 

арбітрів, обслуговуючого персоналу, лікаря, придбання нагородної атрибутики, 

виготовлення друкованої продкції) за рахунок коштів ІФАФ та заявочних внесків 

команд-учасниць.  

Команди, які вчасно не сплатили заявочного внеску до змагань не допускаються. 

 

6. НАГОРОДЖЕННЯ. 

 Команда-переможець турніру нагороджується Кубком, вимпелом та грамотою 

ІФАФ. Гравці нагороджуються медалями ІФАФ. 

 Команди-призери нагороджуються пам’ятними дипломами та вимпелами ІФАФ. 

Гравці нагороджуються медалями ІФАФ. 

 Кращі гравці турніру (воротар, захисник, півзахисник, нападник, бомбардир) 

нагороджуються цінними призами. 



7. ЗАЯВКИ. 

Команди-учасники турніру представляють в Комітет з проведення змагань ІФАФ 

заявочний лист у друкованому вигляді, завірений лікарем (обов’язково) згідно 

встановленого зразка, а також платіжне доручення про перерахунок заявочного внеску.  

Без сплати заявочного внеску та заявочного листа футбольні клуби (команди) до 

змагань не допускаються.  

 Підтвердження про участь команди в турнірі необхідно надіслати до ІФАФ до 26 

лютого 2021 року (e-mail: ifoff1990@gmail.com). 

 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. 

 

8. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

 Ситуації, які непередбачені цим Регламентом, регулюються Регламентом 

обласних змагань з футболу сезону 2020-2021 років. 

 

Адреса ІФАФ: м. Івано-Франківськ, вул. Чорновола, 80. 

Поштова адреса ІФАФ: 76018, м. Івано-Франківськ, вул. Чорновола 80. 

Адреса електронної пошти ІФАФ: ifoff1990@gmail.com 

 

Контактні особи:  

• Сікора Василь Васильович – заступник голови, виконавчий директор ІФАФ 

(+380505553161, +380685904603); 

• Волосянко Олег Степанович – відповідальний секретар ІФАФ (+380507556787). 

 

Даний Регламент є офіційним викликом команд на змагання. 

 

 

 

 

 

 

Комітет з проведення змагань ІФАФ 
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