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Р Е Г Л А М Е Н Т 

про проведення обласних змагань з міні-футболу "Граємо за Україну разом!"  

серед дітей 2004 року народження і молодші 

І. МЕТА І ЗАВДАННЯ. Обласні змагання проводяться з метою: 

➢ пропаганди футболу та здорового способу життя; 

➢ залучення дітей до систематичних занять футболом та їх оздоровлення; 

➢ об’єднання усіх, хто вболіває за український футбол, під гаслом "Граємо за Україну разом!"; 

➢ виявлення переможця та призерів обласних змагань. 

ІІ. ПОРЯДОК І ТЕРМІНИ ПРОВЕДЕННЯ. Змагання проводяться у два етапи: 

І етап – зональні обласні змагання серед дітей СДЮШОР, ДЮСШ та ДЮФК (за територіальним принципом, місце 

проведення та склади зон додаються) – 26, 27 та 28 січня 2018 року. 

ІІ етап – фінальні змагання  - 03 – 04 лютого 2018 року в м. Івано-Франківську. 

Приїзд команд до 10-ї години. 

ІІІ. КЕРІВНИЦТВО ЗМАГАННЯМИ. Загальне керівництво обласних змагань з міні-футболу серед дітей 2004 року 

народження і молодші здійснює обласна федерація футболу, Асоціація міні-футболу (футзалу) області та обласний 

благодійний фонд "Прикарпатський футбол". Безпосереднє проведення змагань покладається на Комітет арбітрів 

ІФФФ. 

ІV. УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ. До участі в змаганнях допускаються команди СДЮШОР, ДЮСШ, ДЮФК, гравці яких 

на даний час є учнями даних спортивних закладів. Вік дітей 2004 рік народження і молодші.  

Змагання проводяться за Правилами гри у футзал (м’яч футзальний), без накопичення порушень. 

Склад команди: 12 гравців, 1 тренер-представник. Всього 13 чоловік. Безпосередньо у грі приймає участь 5 гравців (4 

польові гравці і воротар). 

V. ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ ЗМАГАНЬ. Змагання проводяться за коловою системою в одне коло. 

Місця команд визначаються по найбільшій кількості набраних очок (перемога – 3 очка, нічия – 1 очко, поразка – 0 

очок). У разі коли у двох і більше команд буде рівна кількість очок, переможець визначається за результатами ігор 

між собою, далі – по кращій різниці забитих і пропущених м’ячів, далі – по найбільшій  кількості забитих м’ячів. 

В фінальну частину змагань виходять команди, які займуть І – ше, ІІ-ге місце в І-й та ІІ-й зонах та команди, які 

займуть І-ше місце в ІІІ-й, ІV-й, V-й та VІ-й зонах в зональних змаганнях.  

За остаточне розприділення місць в фінальній частині змагань проводяться стикові ігри. У випадку нічийного 

результату переможець визначається за допомогою 6-ти метрових штрафних ударів (по 3 удари). 

VІ. ФІНАНСОВІ ВИТРАТИ. Витрати, пов’язані з участю команд в зональних змаганнях (проїзд, харчування, 

розміщення) за рахунок відряджуючих організацій. Витрати, пов’язані з організацією проведення зональних змагань – 

за рахунок команд-господарів, обласної федерації футболу та обласного  благодійного фонду "Прикарпатський 

футбол". 

Витрати, пов’язані з участю команд в фінальній частині змагань (проїзд, розміщення, харчування) за рахунок 

відряджуючих організацій. Витрати, пов’язані з організацією проведення фінальних змагань (харчування арбітрів, 

харчування обслуговуючого персоналу, харчування лікаря, придбання нагородної атрибутики) за рахунок обласної 

федерації футболу, Асоціації міні-футболу (футзалу) області та обласного благодійного фонду "Прикарпатський 

футбол". 

VІІ. НАГОРОДЖЕННЯ. Команда, яка посіла І-ше місце нагороджується кубком та грамотою ІФФФ. Гравці, тренер 

нагороджуються медалями ІФФФ. 

Команди, які посіли ІІ-ге, ІІІ-тє місце нагороджуються грамотами ІФФФ. Гравці, тренери нагороджуються медалями 

ІФФФ. 

Кращі гравці змагань (воротар, захисник, нападник, бомбардир фінальної частини змагань) нагороджуються 

грамотами ІФФФ та цінними призами.   

VІІІ. ЗАЯВКИ. Заявочні листи у двох примірниках, завірені лікарем ОБОВ’ЯЗКОВО, подаються в головну 

суддівську колегію в день приїзду.  

Також необхідно представити документи, що посвідчують особу:  

➢ білет учасника чемпіонату ДЮФЛ Івано-Франківської області з футболу сезону 2017-2018 рр. 

➢ свідоцтво про народження (оригінал);  

➢ учнівський квиток школи або клубу з фотографією, яка завірена печаткою для гравців які не приймають участь в 

чемпіонаті ДЮФЛ Івано-Франківської області з футболу сезону 2017-2018 рр. 
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СКЛАД ЗОН: 

 

 

І ЗОНА (м. Івано-Франківськ, ЗОШ № 24), 28 січня /неділя/ 

1. Івано-Франківська ДЮСШ № 3-ІI 

2. Івано-Франківська СДЮШОР "Прикарпаття"-І 

3. Богородчанська ДЮСШ 

4. ДЮСШ ФСТ "Україна"  

5. Надвірнянська ДЮСШ 

6. ДЮФК "Ніка-05"-І Івано-Франківськ 

7. НФК "Ураган"-ІІ Івано-Франківськ 

 

ІІ ЗОНА (м. Івано-Франківськ, ЗОШ № 25), 27 січня /субота/ 

1. Івано-Франківська ДЮСШ № 3-І 

2. "Академія-ліцей" Івано-Франківськ 

3. Яремчанська ДЮСШ 

4. Івано-Франківська СДЮШОР "Прикарпаття"-ІІ 

5. ДЮФК "Ніка-05"-ІІ Івано-Франківськ 

6. Тисменицька ДЮСШ 

7. НФК "Ураган"-І Івано-Франківськ 

 

ІІІ ЗОНА (м. Долина), 27 січня /субота/ 

1. Долинська ДЮСШ 

2. Болехівська ДЮСШ 

3. Рожнятівська ДЮСШ                                                    

4. Калуська ДЮСШ 

5. Калуська районна ДЮСШ 

 

ІV ЗОНА (м. Рогатин), 27 січня /субота/ 

1. Галицька ДЮСШ 

2. "Енергетик" Бурштин 

3. Галицька ДЮСШ "Колос" 

4. Рогатинська ДЮСШ 

 

V ЗОНА (м. Городенка), 27 січня /субота/ 

1. Городенківська ДЮСШ 

2. Тлумацька ДЮСШ 

3. Тлумацька ДЮСШ "Колос" 

4. Снятинська ДЮСШ 

 

VІ ЗОНА (м. Коломия), 26 січня /п'ятниця/ 

1. Коломийська ДЮСШ № 1 

2. Коломийська районна ДЮСШ 

3. Косівська ДЮСШ 

4. Верховинська ДЮСШ 

5. Коломийська ДЮСШ "Колос" 

6. Яблунівська ДЮСШ 

7. Печеніжинська ОТГ 

8. П'ядицька ОТГ 
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