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Заступник голови,              на засіданні Комітету ветеранів ІФФФ 

виконавчий директор ІФФФ                                                     19 листопада 2019 року 

                                В. Сікора 

 

Р Е Г Л А М Е Н Т 

про проведення турніру з футболу 

серед ветеранських команд Івано-Франківської області (1974 р.н. і старші). 

 

І. Мета та завдання. 

Турнір з футболу серед ветеранських команд проводиться з метою: 

• подальшого розвитку та популяризації ветеранського міні-футболу в області; 

• виявлення переможця та призерів турніру з футболу серед ветеранів 1974 р.н. і старші. 

 

ІІ. Керівництво змаганнями. 

Загальне керівництво змаганнями здійснює Івано-Франківська обласна федерація футболу. 

Безпосереднє проведення змагань покладається на Комітет з проведення змагань, Комітет ветеранів, 

Комітет арбітрів ІФФФ. 

 

ІІІ. Терміни проведення змагань.  

Змагання проводяться 23-24 листопада 2019 року на стадіоні "Хет-Трик Арена" м. Івано-Франківська. 

Приїзд команд-учасниць – до 10:00. 

 

ІV. Учасники та умови проведення змагань. 

Змагання проводяться серед команд міст та районів області, футболіст має право виступати тільки за 

одну команду. У матчах турніру можуть приймати участь гравці 1974 року народження і старші. 

Змагання проводяться за модифікованими (спрощеними) Правилами гри у футбол.  

Склад команди: 14 гравців, 1 тренер-представник. Всього 15 чоловік. Безпосередньо у грі приймає 

участь 8 футболістів (7 польових гравців і воротар). 

При проведенні матчів турніру у рапорт арбітра вносять прізвища 14 футболістів. У ході матчів 

дозволяється  проведення зворотніх замін.  

Футболіст, внесений до рапорту арбітра матчу, вважається учасником гри. 

Тривалість матчу складає 2 тайми по 15 хвилин кожен. 

Якщо кольори форми команд співпадають, то змінює форму команда-господар. 

 

V. Відповідальність футболістів, тренерів, керівників футбольних клубів (команд) та 

обслуговуючого персоналу. 

Керівники команд, тренери, футболісти та працівники обслуговуючого персоналу, які беруть участь 

в турнірі, зобов’язані неухильно виконувати усі вимоги Правил гри та даного Регламенту. 

Футбольні команди несуть відповідальність за поведінку своїх футболістів, офіційних осіб, членів 

клубу, глядачів, а також будь-якої іншої особи, яка виконує будь-яку місію на матчі від імені команди. 

Керівники команд не мають права втручатися в дії бригади арбітрів. 

У разі недисциплінованої поведінки футболістів однієї з команд або її представників, рішенням 

бригади арбітрів матч може бути припинений. Даний випадок розглядає КДК ІФФФ. 

Футболісти, спортивний одяг яких не відповідає Правилам гри, до матчу не допускаються.  

Дисциплінарні проступки керівників команд, тренерів, футболістів, а також випадки безпорядків 

серед глядачів розглядаються КДК ІФФФ. 

До керівників команд, тренерів, футболістів, арбітрів можуть бути застосовані дисциплінарні санкції 

та інші заходи впливу у разі порушення ними Правил гри та даного Регламенту. 

Керівники команд, тренери ведуть ретельний облік дисциплінарних санкцій (попередження, 

вилучення) своїх футболістів і несуть за це повну відповідальність. 

Дії гравців, які не брали участі у матчі, але допустили образливі проступки щодо бригади арбітрів, 

розглядаються на засіданні КДК ІФФФ. 

Під час проведення змагань медичне обслуговування забезпечує ІФФФ. 

Якщо матч було припинено через недисципліновану поведінку футболістів, керівників команд, 

вболівальників, то "винуватцеві" зараховується технічна поразка (–:+). Якщо матч не закінчився з 

вини обох команд, то обом командам зараховується технічна поразка (–:–). 



Команди зобов’язані взяти участь у церемоніях відкриття фінального турніру та нагородженні. У разі 

відмови до команди застосовуються дисциплінарні санкції згідно рішення КДК ІФФФ. 

 

VІ. Протести. 

Тренер футбольної команди зобов’язаний негайно після закінчення гри попередити арбітра про 

подання протесту. Мотиви подачі протесту зі слів тренера команди обов’язково фіксується арбітром 

у рапорті арбітра. 

Протест у рапорті арбітра повинен бути підписаний тренером команди, яка подала протест.  

Про подання протесту арбітр матчу зобов’язаний повідомити іншу сторону. 

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

Не розглядаються протести, які подані на дії та рішення арбітра у зв’язку з подіями, що мали місце у 

грі, а саме: 

• призначення або не призначення вільних, штрафних  або 9-метрових ударів; 

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

• зараховане чи не зараховане взяття воріт; 

• попередження, вилучення  гравців з поля. 

 

VІІ. Система проведення та умови визначення переможця. 

Система проведення змагань та умови визначення переможця будуть затверджені на нараді 

Суддівської колегії та представників команд перед початком проведення турніру. 

 

VІІІ. Фінансові витрати. 

На всіх етапах витрати пов’язані з участю команд в змаганнях (проїзд, оплата харчування учасників 

та арбітрів з розрахунку 250,00 грн. на одного чоловіка в день) за рахунок відряджуючих організацій 

(районних, міських федерацій футболу, футбольних команд). 

Витрати пов’язані з організацією та проведенням турніру (оплата харчування обслуговуючого 

персоналу, лікаря, придбання нагородної атрибутики та ін.) за рахунок ІФФФ та благодійного фонду 

"Прикарпатський футбол" та внесків команд-учасниць турніру в розмірі 250 грн.. 

 

ІХ. Нагородження. 

Команда-переможець нагороджується Кубком та грамотою ІФФФ. Команди, які зайняли друге та 

третє місця, нагороджуються грамотами ІФФФ. Найстарший учасник та кращий гравець турніру 

нагороджуються пам'ятними призами. 

 

Х. Заявочна документація (умови допуску гравців до змагань). 

Команди-учасники турніру представляють в ІФФФ два примірника заявочних листів (у друкованому 

вигляді), оформлених згідно встановленого порядку. Заявочні листи повинні бути завірені підписом 

керівника команди та підписом і печаткою лікаря (обов’язково).  

Керівники команд зобов’язані перед початком змагань представити заявочний лист, паспорт 

громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України, або паспорт футболіста, які 

засвідчують особу, число, місяць, рік народження та місце реєстрації проживання на території Івано-

Франківської області. 

Без вищевказаної документації гравці до матчу не допускаються. 

 

ХІ. Заключні положення. 

Підтвердження про участь в змаганнях команди мають направити на адресу ІФФФ до 21.11.2019 

року. Ситуації, які не передбачені цим Регламентом, регулюються Регламентом чемпіонату, 

першості, розіграшу Кубку та Суперкубку області з футболу сезону 2019-2020 років. 

 

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

Електронна адреса: ifoff1990@gmail.com  

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

 

Контактна особа: 
 

Луцький Василь Андрійович – голова Комітету ветеранів ІФФФ (050-149-28-96) 

 

Даний Регламент є офіційним викликом команд на змагання. 

 

Комітет з проведення змагань ІФФФ, Комітет ветеранів ІФФФ 

mailto:ifoff1990@gmail.com

