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1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ 

Восьмий турнір з футболу «Меморіал Івана Краснецького» проводиться з метою: 

• популяризації та розвитку дитячо-юнацького футболу на Прикарпатті; 

• підвищення масовості дитячо-юнацького футболу та досягнення високих спортивних результатів у 

Всеукраїнських змаганнях; 

• підвищення спортивної майстерності і технічної оснащеності юних футболістів; 

• зміцнення здоров’я дітей, підлітків та юнаків, залучення їх до регулярних занять футболом; 

• пропаганди здорового способу життя серед дітей, підлітків та юнаків; 

• вшанування пам’яті Заслуженого працівника фізичної культури і спорту України Івана Михайловича 

Краснецького; 

• виявлення переможців, призерів та лауреатів змагань. 

 

2. КЕРІВНИЦТВО ЗМАГАННЯМИ 

 Загальне керівництво змаганнями здійснює Дитячо-юнацька футбольна ліга Івано-Франківської 

області. Безпосереднє проведення змагань покладається на Оргкомітет по проведенню «Меморіалу Івана 

Краснецького».  

 Матчі турніру проводять арбітри Івано-Франківської обласної федерації футболу. 

 

3. УЧАСНИКИ ТА УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ 

 До участі в турнірі запрошуються юні спортсмени – футболісти СДЮШОР, ДЮСШ та ДЮФЗ 

Івано-Франківщини та з інших регіонів України 2004-2005 років народження. 

Футболісти грають згідно Правил гри у футбол у повних складах. 

У матчах беруть участь дві команди у кожній з яких по 11 гравців. Матч не можна починати 

(продовжувати), якщо в одній з команд виявиться менше семи гравців. 

 До складу команд входять 18 гравців, 1 тренер та 1 представник.  

Тривалість матчів – 40 хвилин (2 тайми по 20 хвилин, перерва – 10 хвилин). 

 Інші умови проведення турніру та порядок визначення переможців будуть затверджені на 

засіданні Оргкомітету турніру. 

 

4. ДАТА І МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ 

 Турнір проводиться в період з 14 червня по 15 червня 2018 року. Дні приїзду: 13 червня 2018 року 

до 18.00 год. (для іногородніх), 14 червня 2018 року до 09.00 год. 

 Реєстрація учасників та нарада з представниками команд відбудеться 14 червня 2018 року об 11.00 

год. в приміщенні адмінбудинку стадіону імені І.Краснецького (с.Братківці Тисменицького району). 

 Парад-відкриття турніру розпочнеться 14 червня 2018 року о 12.00 год. на стадіоні імені 

І.Краснецького. Присутність команд на відкритті є обов’язковою. 

 Матчі турніру проходитимуть в с.Братківці Тисменицького району (15 км. від Івано-Франківська) 

на стадіонах імені І.Краснецького та загальноосвітньої школи. 

 

5. ФІНАНСОВІ ВИТРАТИ 

Заявковий внесок команди однієї вікової групи за участь у турнірі становить 500,00 (п'ятсот) 

гривень.  

Витрати пов’язані з участю команд в змаганнях – проїзд в обидві сторони, до місця змагань, добові, 

розміщення, проживання та харчування (близько 300,00 гривень за одного учасника за добу) – за рахунок 

відряджуючих організацій. 

 Витрати пов’язані з організацією та проведенням змагань – за рахунок Управління спорту Івано-

Франківської обласної державної адміністрації, Департаменту молодіжної політики та спорту Івано-

Франківської міськради, Івано-Франківської обласної федерації футболу і обласного благодійного фонду 

«Прикарпатський футбол», Тисменицької районної ради і Тисменицької районної державної адміністрації, 

відділення НОК України в Івано-Франківській області, Івано-Франківської обласної організації ФСТ 

«Спартак», ФК «Колос» (Братківці), за рахунок заявкових внесків команд-учасниць та коштів Оргкомітету по 

проведенню «Меморіалу Івана Краснецького», спонсорів.  

 

6. НАГОРОДЖЕННЯ 

 Команда-переможець турніру нагороджується Кубком, грамотою. Гравці нагороджуються медалями 

та грамотами. 

 Команди-призери нагороджуються Кубком, грамотою. Гравці нагороджуються медалями та 

грамотами. 

Інші команди нагороджуються пам’ятними відзнаками та грамотами за участь у турнірі. 

 Лауреати турніру (кращий гравець, воротар, захисник, півзахисник, нападник, бомбардир) 

нагороджуються цінними призами та грамотами. 

 



7. ЗАЯВКИ 

 Команди-учасники турніру до 14 червня 2018 року (іногородні – у день приїзду) представляють у 

Комітет дитячо-юнацького футболу ІФФФ: 

• заявочні листи у друкованому вигляді (2 примірники), завірені керівниками відряджуючих 

організацій та лікарем (обов’язково) згідно встановленого зразка; 

• свідоцтва про народження спортсменів; 

• учнівські квитки; 

• ідентифікаційні коди. 

Представники команд мають право разом з арбітрами перевіряти заявкові документи кожного з 

футболістів команди-суперниці. Команді, у якій виявлено підставного чи дискваліфікованого гравця, 

зараховується поразка (0:3), а команді-суперниці – перемога (3:0). 

Підтвердження про участь у змаганнях необхідно подати до 10 травня 2018 року в Оргкомітет 

турніру.  

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. ПРОТЕСТИ 

 Представник команди, який подає протест, повинен після закінчення гри повідомити про це 

арбітра та представника команди-суперниці. Заява про подачу протесту фіксується в рапорті арбітра.  

Письмовий протест повинен бути мотивований, завірений представником команди і подається 

головному судді не пізніше, ніж через 2 год. після завершення гри.  

Не розглядаються протести, якщо вони подані на рішення, прийняті арбітром, у разі:  

• призначення або не призначення вільних, штрафних, 11-ти метрових ударів;  

• визначення виходу м’яча за межі поля та надання права на введення м’яча у гру;  

• зарахованого або не зарахованого взяття воріт;  

• попередження гравцям і вилучення гравців з поля.  

Подані протести розглядаються Оргкомітетом турніру.  

Несвоєчасно подані та не зафіксовані у рапорті арбітра протести не розглядаються. 

 

9. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

Ситуації, які не передбачені цим Регламентом, регулюються вимогами Правил гри у футбол. 

 

 

Поштова адреса Івано-Франківської обласної федерації футболу: 

вул. Чорновола, 80 

м. Івано-Франківськ, 76018 

Телефон службовий +38 (067) 344-26-26. 

 Контактні телефони: 

+38 (050) 149-28-96 – Луцький Василь Андрійович, головний суддя змагань; 

+38 (067) 260-25-78 – Татумірак Роман Іванович, тренер-представник, координатор проекту; 

+38 (097) 364-99-04 – Костюк Ігор Васильович, представник Оргкомітету. 

 

Адреса електронної пошти ІФФФ: ifoff1990@gmail.com 

 

  

Даний Регламент є офіційним викликом команд на змагання 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Д О Д А Т О К 

до «Регламенту турніру з футболу  

«Меморіал Івана Краснецького – 2018» 

(гравці 2004-2005 р.н.) 

 
3. Учасники та умови проведення змагань. 

Команди-учасниці турніру змагаються в двох групах (група «А» - 4 команди, група «Б» - 

4 команди) по коловій системі в одне коло. 

Місця команд у групах визначаються за: 

1) найбільшою кількістю набраних очок (перемога – 3 очки, нічия – 1 очко, поразка – 0 

очок); 

2) результатом особистої зустрічі; 

3) більшою кількістю перемог; 

4) загальною (кращою) різницею забитих і пропущених м’ячів; 

5) більшою кількістю забитих м’ячів; 

6) меншою кількістю дисциплінарних порушень (попередження – 1 очко, вилучення – 3 

очки). 

У разі рівної кількості очок у двох і більше команд, перевагу дістає команда, яка має 

кращі показники лише між ними (п.1-5), тобто результати виступу команд з меншою, або 

більшою кількістю очок до уваги не приймаються. 

Якщо всі вищезгадані показники рівні, то переможець та інші місця у групах 

визначаються жеребкуванням. 
 

Команди, які посіли у своїх групах перші місця, зустрінуться у фіналі турніру. 

Команди, які посіли у своїх групах другі місця, зустрінуться у матчі за 3-4 місця. 

Команди, які посіли у своїх групах треті місця, зустрінуться у матчі за 5-6 місця. 

Команди, які посіли у своїх групах четверті місця, зустрінуться у матчі за 7-8 місця. 

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

7-8 місця, для виявлення переможця призначається серія 11-метрових ударів. 
 

В рапорт арбітра вносяться прізвища 18 футболістів. Дозволяється заміна 7 гравців та 

зворотні заміни в ході поєдинку. 

За вилучення гравця з поля, який отримав два попередження в одному матчі або за 

позбавлення суперника явної 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 Оргкомітет турніру. 

Попередження для гравців упродовж турніру не накопичуються. 

Якщо команди, які зустрічаються, мають ігрову форму однакового кольору, змінює форму 

та команда, яка стоїть першою у календарі. 

Командам, які не з’явилися на гру або залишили поле до того, як пролунав фінальний 

свисток, зараховується поразка (0:3), а команді-суперниці – перемога (3:0). 

 

 

 

 

Оргкомітет турніру. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


