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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 дівчат 2004 року народження і молодші 
 

І. МЕТА І ЗАВДАННЯ. Змагання проводяться з метою: 

 пропаганди футболу та здорового способу життя; 

 залучення дівчат 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 серед дівчат ДЮСШ та ДЮФК Івано-Франківської області проводяться в період з 09 по 10 лютого 2019 

року у спортивному залі ЗОШ №24 м. Івано-Франківська. Приїзд команд до 10-ї години. 

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

року народження і молодші здійснює департамент освіти, науки та молодіжної політики ОДА, обласне відділення 

Комітету з фізичного виховання та спорту МОН України, обласна федерація футболу та дитячо-юнацька футбольна 

ліга області. Безпосереднє проведення змагань покладається на комітет з проведення змагань, комітет дитячо-

юнацького футболу та комітет арбітрів ІФФФ. 

ІV. УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ. До участі в змаганнях допускаються команди ДЮСШ та ДЮФК Івано-Франківської 

області. Вік дівчат 2004 рік народження і молодші.  

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

Склад команди: 12 гравців, 1 тренер, 1 представник. Всього 14 чоловік. Безпосередньо у грі приймає участь 5 гравців 

(4 польові гравці і воротар). 

V. ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ ЗМАГАНЬ. Система проведення змагань буде визначена на спільній нараді 

представників команд та Головної суддівської колегії, яка відбудеться перед початком турніру. 

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 по результатах ігор між 

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

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

рахунок коштів відряджуючих організацій. Витрати, пов’язані з організацією змагань харчування арбітрів, харчування 

обслуговуючого персоналу, харчування лікаря, за рахунок коштів департаменту освіти, науки та молодіжної політики 

ОДА; обласного відділення Комітету з фізичного виховання та спорту МОН України; обласної федерації футболу та 

дитячо-юнацької футбольної ліги області. Придбання нагородної атрибутики за рахунок коштів обласної федерації 

футболу, обласного благодійного фонду "Прикарпатський футбол" та Івано-Франківського міського центру фізичного 

здоров'я "Спорт для всіх". 

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

представник команди нагороджуються медалями. 

Команди, які посіли ІІ-ге, ІІІ-тє місце нагороджуються дипломами. Гравці, тренер та представник команди 

нагороджуються медалями. 

Кращі гравці змагань (воротар, гравець, бомбардир) нагороджуються цінними призами ІФФФ.   

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

суддівську колегію в день приїзду на змагання.  

Також необхідно представити документи, що посвідчують особу:  

 свідоцтво про народження (оригінал);  

 учнівський квиток ДЮСШ або клубу з фотографією. 
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