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Р Е Г Л А М Е Н Т 

про проведення футбольного турніру «Весняний Кубок ІФФФ» 

серед юнаків та дівчат 

І. МЕТА І ЗАВДАННЯ.  
Футбольний турнір проводяться з метою: 

 популяризації футболу та здорового способу життя; 

 залучення дітей до систематичних занять футболом та їх оздоровлення; 

 виявлення переможця та призерів змагань. 

 

ІІ. ПОРЯДОК І ТЕРМІНИ ПРОВЕДЕННЯ.  

Змагання проводяться у два етапи: 

І етап – змагання на груповому етапі серед юнаків та дівчат СДЮСШОР, ДЮСШ та 

ДЮФК  – 20 березня 2019 року. Приїзд команд до 10-ї години. 

ІІ етап – стикові матчі  – 21 березня 2019 року. Приїзд команд до 10-ї години. 

Усі матчі турніру відбудуться на стадіоні «ХЕТ-ТРИК АРЕНА» в м. Івано-

Франківську. 

 

ІІІ. КЕРІВНИЦТВО ЗМАГАННЯМИ.  

Загальне керівництво змагань здійснює Івано-Франківська обласна федерація 

футболу, департамент освіти та науки Івано-Франківської ОДА та Дитячо-юнацька 

футбольна ліга Івано-Франківської області. Безпосереднє проведення змагань 

покладається на Комітет з проведення змагань ІФФФ. 

 

ІV. УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ ТА ТРИВАЛІСТЬ МАТЧУ.  

Змагання проводяться у двох категоріях – юнаки: 8 команд (гравці 2007-2008 рр.н.) 

та дівчата: 8 команд (гравці 2003-2004 рр.н.). 

До участі в змаганнях допускаються команди СДЮСШОР, ДЮСШ, ДЮФК, гравці 

яких на даний час є учнями даних спортивних закладів. 

Склад команди: 15 гравців, 1 тренер-представник. Всього 16 чоловік. Безпосередньо 

у грі приймає участь 9 гравців (8 польових гравців і воротар). 

Тривалість матчів: на першому етапі – 1 х 20 хв., на другому етапі – 2 х 15 хв. 

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 Головна суддівська колегія. 

 

 



V. ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ ЗМАГАНЬ.  
На першому етапі 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. 

На другому етапі змагань за підсумкове визначення місць проводяться стикові ігри.  

За І місце: 1 «А» - 1 «Б»; За ІІІ місце: 2 «А» - 2 «Б» і т.д. 

У випадку нічийного результату переможець визначається за допомогою 6-ти 

метрових штрафних ударів (по 3 удари). 

 

VI. АРБІТРАЖ ЗМАГАНЬ. 

Матчі проводять арбітри Комітету арбітрів ІФФФ. 

Склад суддівської колегії: головний суддя змагань, головний секретар, секретар, 

лікар та арбітри. 

 

VІІ. ФІНАНСОВІ ВИТРАТИ.  

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

рахунок відряджуючих організацій. Витрати, пов’язані з організацією проведення 

змагань (харчування арбітрів, харчування обслуговуючого персоналу, харчування 

лікаря, придбання нагородної атрибутики) – за рахунок організаторів турніру. 

 

VІІІ. НАГОРОДЖЕННЯ.  

Команди, які посіли І-ші, місця нагороджуються кубками. 

Команди, які посіли ІІ-гі та ІІІ-ті місця нагороджуються дипломами.  

Команди, які посіли місця з ІV-го по VIII-ме нагороджуються подяками. 

 

IX. ЗАЯВКИ.  

Заявочні листи в одному примірнику, завірені лікарем ОБОВ’ЯЗКОВО, подаються 

головному арбітру змагань в день приїзду.  

 

X. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ. 

Ситуації, які непередбачені цим Регламентом, регулюються Регламентом 

чемпіонату, першості, розіграшу Кубка та Суперкубка Івано-Франківської області з 

футболу сезону 2018-2019 років. 

 

Контактні особи: 

 Васильків Микола Миколайович (066-346-82-17) – заступник голови 

ІФФФ, перший віце-президент ГС «ДЮФЛІФО»; 

 Луцький Василь Андрійович (050-149-28-96) – член Виконавчого комітету 

ІФФФ, віце-президент ГС «ДЮФЛІФО». 


