
«зАтвЕрджЕний»

рЕглАмЕнт
про проведення Меморіалу ветераііів Прикарпатського футболу

серед гравців віковоЇ категоріЇ 45+ (1976 р.н. і старші) Івано-ФранківськоЇ Області

І. Мета та завдаііня.
Турнір з футболу серед ветеранських команд проводиться з метою:

•    вшануваішя пам'яті ветераіhв Прикарпатського футболу області;
•    подальшого розвитку та популяризації ветеранського футболу в області;
•    організаціЇ дозвілля шанувальників футбогіу області;
•    виявлення переможця та призерів турніру з футболу серед ветеранів.

П. Керівництво змаганнями.
Загальне керівництво змаганнями здійснює Громадська спілка " Івано-Франківська обласна
асоціація   футболу".   Безпосереднє   проведення   змагань   покладаєіься   на   Комітет   з
проведення змагань, Комітет ветеранів та Комітет арбітрів "ІФАФ".

Ш. Терміни проведення змагань.
Терміни проведення змагань:  21-22  серпня 2021  року на стадіоні  "Хет-Трик Арена"  (м.
Івано-Франківськ, вул. Чорновола, 128). Приїзд команд до о9:30 год.

ІV. Учасниіш та умови проведеніія змагань.
У матчах турніру можуть приймати участь гравці 1976 р.н. і старші.
Змагання проводяться за Правилами гри з футболу на  1/2 час"ні футбольного поля, у
складі кожно1. з команд безпосередньо виходять на футбоjіьне поле 7 польових гравців та
воротар. Тривалість матчу 2 тайми по 1 5 хвилин.
Сктіад команди: 14 гравців,1 тренер-представник. Всього 15 чоловік.
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.
Якщо кольори форми комацд співпадають, то змінює форму команда-господар.
Система та порядок проведення змагань будуть затверджені на засіданні Організаційного
комітету перед початком проведення змагань.

V. Відповіцальність футболісгів, тренерів, керівників футбольнш клубів (комаіід) та
обслуговуючого персоналу.
Керівники  команд,  тренери,  футболісти  та  працівники  обслуговуючого  персоналу,  які
беруть участь в турнірі, зобов'язані неухиjіьно виконувати усі вимоги Правил гри та даного
Регламенту.
Футбольні команди несуть відповідальність за поведінку своі.х футболістів, офіційних осіб ,
членів клубу, глядачів, а також будь-якоі. ішпоі. особи, яка виконує будь-яку місію на матчі
від імені команди.
Керівники команд не мають права втручатися в ді1. бригади арбітрів.
У разі  недисциплінованоЇ поведінюі  фуіболістів  однієї з  комацд  або  і-І  представників,
рішеЕіням бригади арбікрів матч може бути припинений. дашй вшадок розглядає КдК„ІФАФ„.

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



до   керівншdв   команд,   тренерів,   футболістів,    арбітрів    можуть   бути   застосовані
дисцшілінарні санкціЇ та інші заходи впливу у разі порушення ними Правил гри та даного
Регламенту.
діЇ гравців, які не брали участі у матчі, але допустили образливі проступки щодо бршади
арбітрів, розглядаються на засіданні КдК "ІФАФ".

VІ. Фінансові витрати.
Витрати пов'язані з участю команд в змаганнях за рахунок відряджуючих організацій.
Витрати пов'язані з організацією та проведенням змагань поктіадається на "ІФАФ".

" Нагородження.
Команда-переможець  нагороджується  Кубком  та  крамотою  "ІФАФ".  Гравці,  тренери,
керівники  нагороджуються медалями.
Команди, шd зайняїіи друге та третє місце нагороджуються крамотою та вишелом "ІФАФ".
Гравці тренери, керівники  нагороджуються медалями.

VШ. Заявочна документація (умови допуску гравців до змагань).
допуском до участі у Меморіалі пам'яті ветеранів Прикарпатського футболу є заявочний
лист (обов'язково завірешй лікарем) та наявність документу, яюій засвідчує особу, 1-І вік та
фОто.
Нідтвердження про участь команд в змаганнях необхідно направити на адресу "ІФАФ"
(особисто, поштою або еїіектронною поштою) до о9:00 год. 18.08.2021 року.
Формування складу груп для проведення змагань покладається на Комітет з провєдення
змагань ІФАФ.
СитуаціЇ, які  не передбачені  цим Регламентом,  регулюються Регламентом чемпіонату та
першості області з футботіу сезоку 2021-2022 років.

Адреса ІФАФ: м. Івано-Франківськ, вул. Чорновола, 80
Електронна адреса: іfоffl990@gmаі1.соm
ПОпггова адреса: 76018, м івано-Франківськ, вул. Чорновола, 80.
Контактшьособа..

Луцький Василь Андрійович -голова Комітеп!q] ветеран1в "ІФАФ",
головний крбітр змагань (050-149-28-96)

даний Регjіамент є офіційним рикликом комаіід на змагання.

Комїтет з rїроведення змагань "ІФАФ", Комітет ветеранів "ІФАФ"
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