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Р  Е  Г  Л  А  М  Е  Н  Т 
турніру з футболу 

пам'яті Андрія Хомина - 2017 
 

 
 

1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ 
Турнір з футболу пам'яті Андрія Хомина проводиться з метою: 

• вшанування відомого українського футболіста Андрія Хомина; 

• підготовка дитячо-юнацьких команд до участі у змаганнях ДЮФЛІФО вікової 
категорії U-11; 

• виявлення переможців, призерів та лауреатів змагань. 
 

2. КЕРІВНИЦТВО ЗМАГАННЯМИ 
Загальне керівництво змаганнями здійснює Дитячо-юнацька футбольна ліга Івано-

Франківської області та Обласна дитячо-юнацька спортивна школа. Безпосереднє 
проведення змагань покладається на Головну суддівську колегію ІФФФ.  

  
3. УЧАСНИКИ ТА УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ 

До участі у турнірі запрошуються футбольні команди СДЮШОР, ДЮСШ, ДЮФК 
та загально-освітні школи Івано-Франківщини та інших регіонів України, гравці 2007-

2008 років народження. 
До складу команди входять 23 гравці, 1 тренер та 1 представник; на футбольному 

полі – 6 + 1. 
 При проведенні матчів турніру у рапорт арбітра записують 18 футболістів. У ході 
ігор дозволяються зворотні заміни. Тривалість матчу команд – 40 хвилин (два тайми по 

20 хвилин з 5 хвилинною перервою). 
У випадку, якщо кольори форми команди гостей та господарів співпадають, то на 

вимогу арбітра матчу, команда гостей зобов'язана поміняти форму. 
Умови проведення турніру та порядок визначення переможців будуть 

затверджені на спільному засіданні Головної суддівської колегії та представників 
команд. 

 
4. ДАТА І МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ 

Турнір проводиться в період з 29.08. по 30.08.2017 року. Реєстрація учасників та 
нарада з представниками команд відбудеться 25.08.2017 року о 12:00 год. в 

приміщенні офісу Івано-Франківської обласної федерації футболу. 
Матчі турніру проходитимуть на стадіоні "Юність" м. Івано-Франківська (вул. 

Шухевичів, 21). 



5. ФІНАНСОВІ ВИТРАТИ 
Заявковий внесок за участь в турнірі становить 300,00 гривень. 

Витрати пов'язані з участю команд в змаганнях (проїзд, добові, проживання та 
харчування) за рахунок відряджуючих організацій. 

Витрати, пов'язані з організацією та проведенням змагань за рахунок коштів 
Управління спорту Івано-Франківської ОДА, Івано-Франківської обласної федерації 

футболу, Дитячо-юнацької футбольної ліги Івано-Франківської області та Оргкомітету 
по проведенню турніру пам'яті Андрія Хомина.  

 
6. НАГОРОДЖЕННЯ 

Команда-переможець турніру нагороджується Кубком, грамотою. Гравці 

нагороджуються медалями. 
Команди-призери нагороджуються Кубком, грамотою. Гравці нагороджуються 

медалями. 
Інші команди нагороджуються пам’ятними відзнаками та грамотами за участь у 

турнірі. 
Лауреати турніру (кращий гравець, воротар, захисник, півзахисник, бомбардир) 

нагороджуються цінними призами. 
 

7. ЗАЯВКИ 
Команди-учасники турніру до 29 серпня 2017 року представляють в Головну 

суддівську колегію: 

• заявочні листи у друкованому вигляді (2 примірники), завірених керівниками 
відряджуючих організацій та лікарем (обов’язково) згідно встановленого зразка; 

• свідоцтво про народження спортсменів; 

• учнівські квитки; 
Підтвердження про участь у турнірі необхідно подати до 25 серпня 2017 року в 

Дитячо-юнацьку футбольну лігу Івано-Франківської області (e-mail: duflifo@ukr.net, 

тел./факс (0342) 53-11-14).  
Команди, які беруть участь у змаганнях зобов’язані виконувати всі вимоги Правил 

гри у футбол та Регламенту змагань, виявляючи при цьому високу дисциплінованість, 
організованість, повагу до суперників та глядачів. 

 
Контактні телефони: 

(066) 988-92-44 – Пташник Сергій Володимирович 
Адреса електронної пошти ДЮФЛІФО – duflifo@ukr.net 

 
 
 

 
 Даний Регламент є офіційним викликом команди на змагання 
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