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1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ 

Турнір з футболу "Весняний Кубок ДЮФЛІФО-2020" проводиться з метою: 

• підготовки дитячо-юнацьких футбольних клубів (команд) – учасників змагань 

Дитячо-юнацької футбольної ліги України та області до весняної частини 

змагань ДЮФЛУ та ДЮФЛІФО сезону 2019-2020 років; 

• підготовки арбітрів до весняної частини змагань з футболу сезону 2019-2020 

років; 

• визначення переможця, призерів та кращих гравців турніру.  

• популяризація дитячо-юнацького футболу в Івано-Франківській області. 

          

2. КЕРІВНИЦТВО ЗМАГАННЯМИ 

Турнір організовує та проводить Дитячо-юнацька футбольна ліга Івано-

Франківської області, Івано-Франківська обласна асоціація футболу, Департамент 

освіти, науки та молодіжної політики Івано-Франківської ОДА, Управляння спорту 

Івано-Франківської ОДА, Департамент молодіжної політики та спорту Івано-

Франківської міської ради, Івано-Франківське обласне відділення (філія) Комітету з 

фізичного виховання та спорту МОН України у відповідності до Правил гри ФІФА, 

дотримуючись принципів "Чесної гри", згідно з календарем змагань.  

Безпосереднє керівництво змаганнями здійснює Дитячо-юнацька футбольна ліга 

Івано-Франківської області та Комітет арбітрів ІФАФ. 

 

3. УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ 

До участі у турнірі запрошуються дитячо-юнацькі футбольні заклади та клуби 

(команди), які є учасниками змагань Дитячо-юнацької футбольної ліги України та 

ДЮФЛ Івано-Франківської області. 

Вікова категорія учасників змагань U-14 (2006-2007 роки народження). 

 

4. СИСТЕМА ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ 

Турнір проводиться у два етапи. Перший етап – групові змагання (чотири групи по 

3 команди) в одне коло.  

Другий етап – стикові півфінальні та фінальні матчі за визначення місць у 

підсумковій турнірній таблиці.  

Стикова півфінальна частина змагань проводиться за результатами виступів на 

першому етапі:  

• команди, які посядуть 1-ші місця у групах першого етапу, змагаються за 1-4 

підсумкові місця (1 місце "А" – 1 місце "Г", 1 місце "Б" – 1 місце "В"); 

• команди, які посядуть 2-гі місця у групах першого етапу, змагаються за 5-8 

підсумкові місця (2 місце "А" – 2 місце "Г", 2 місце "Б" – 2 місце "В"); 

• команди, які посядуть 3-ті місця у групах першого етапу, змагаються за 9-12 

підсумкові місця (3 місце "А" – 3 місце "Г", 3 місце "Б" – 3 місце "В"). 

У фінальній частині змагань переможці півфінальних ігор зустрінуться в матчах за 

1-2, 5-6, 9-10 місця. Команди, які зазнають поразки в півфінальних іграх, зустрінуться 

в матчах за 3-4, 7-8, 11-12 місця. 

Місця команд у турнірній таблиці на першому етапі турніру визначаються за такими 

показниками, отриманими у всіх матчах: найбільша кількість очок (за перемогу 

команді нараховується – 3 очки, за нічию – 1 очко, за поразку очки не нараховуються), 

більша кількість перемог, краща різниця забитих та пропущених м’ячів, більша 

кількість забитих м’ячів.  
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У випадку однакової кількості очок у двох і більше команд переможець 

визначається за результатами особистих зустрічей з конкурентом (конкурентами): 

найбільша кількість очок, більша кількість перемог, краща різниця забитих та 

пропущених м’ячів, більша кількість забитих м’ячів. У випадку рівності всіх 

вищезгаданих показників, переможець визначається за меншою кількістю 

дисциплінарних покарань (попередження – 1 бал, вилучення 3 бали). 

У випадку нічийного результату в основний час у поєдинках другого етапу змагань, 

для виявлення переможця призначається серія 11-метрових ударів, які виконуються у 

відповідності до вимог ФІФА. 

Тривалість матчів – 60 хвилин (2 тайми по 30 хвилин).  

Склад команди: 22 гравця, 2 тренера. Всього 24 чоловіки. В рапорт арбітра 

вноситься прізвища 20-ти футболістів. Дозволяється заміна 9 гравців. Зворотні заміни 

не дозволяються. 

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 у наступній грі. 

За вилучення гравця з поля за більш серйозне порушення, рішення щодо його 

дискваліфікації приймає Організаційний комітет турніру. 

Попередження для гравців упродовж турніру не накопичуються. 

 

5. ДАТА ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ 

Турнір проводиться у період з 01 березня по 13 березня 2020 року. 

 

6. ФІНАНСОВІ ВИТРАТИ 

Витрати, пов'язані з участю команд у змаганнях (проїзд в обидві сторони, добові, 

харчування, проживання), за рахунок відряджуючих організацій. 

Витрати, пов'язані з організацією, проведенням та нагородженням переможців і 

призерів змагань, за рахунок коштів Дитячо-юнацької футбольної ліги Івано-

Франківської області, Департаменту освіти, науки та молодіжної політики Івано-

Франківської ОДА, Управління спорту Івано-Франківської ОДА, Департаменту 

молодіжної політики та спорту Івано-Франківської міської ради. 

Оплата харчування суддівської колегії (головний суддя, головні арбітри, арбітри, 

резервні арбітри, лікар, секретар) за рахунок коштів Дитячо-юнацької футбольної ліги 

Івано-Франківської області, Департаменту освіти, науки та молодіжної політики Івано-

Франківської ОДА, Управління спорту Івано-Франківської ОДА, Департаменту 

молодіжної політики та спорту Івано-Франківської міської ради. 

 

7. АРБІТРАЖ ТА СКЛАД СУДДІВСЬКОЇ КОЛЕГІЇ 

Арбітраж змагань здійснюється арбітрами Комітету арбітрів Івано-Франківської 

обласної федерації футболу. Суддівська колегія у складі: головний суддя змагань, 

секретар змагань, арбітри та асистенти арбітра, резервні арбітри, делегат матчу ІФАФ, 

лікар.  

На кожен календарний матч призначається бригада арбітрів у кількості 5 чоловік 

(арбітр, два  асистенти арбітра та резервний арбітр, делегат матчу ІФАФ). 

Арбітраж здійснюється у відповідності з Правилами гри у футбол, змінами і 

доповненнями до них, затвердженими Міжнародною Радою футбольних асоціацій. 

Після закінчення матчу арбітр зобов’язаний передати заповнений рапорт гри 

головному арбітру та секретарю змагань. 

Склад суддівської колегії затверджується ІФАФ та ДЮФЛІФО перед початком 

змагань. 
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8. МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ 

Змагання проводяться в місті Івано-Франківськ на стадіоні "Хет-Трик Арена" (вул. 

Чорновола, 128-б). Матчі відбудуться на полі зі штучним покриттям. Грати у взуті з 

металічними шипами забороняється.  

 

9. ФОРМА УЧАСНИКІВ ЗМАГАНЬ 

Кольори футболок та гетрів футболістів команд-суперниць не повинні збігатися. У 

випадку, якщо кольори форми команди гостей та господарів співпадають, то на вимогу 

арбітра матчу, команда гостей зобов’язана поміняти форму. 

Грати у тренувальних манішках не дозволяється. 

 

10. НАГОРОДЖЕННЯ 

Команда-переможець нагороджується пам'ятним Кубком, дипломом та вимпелом 

ДЮФЛІФО. Гравці та тренери-представники нагороджуються медалями ДЮФЛІФО.  

Команди, які посіли 2-ге, 3-тє місця нагороджуються пам’ятним призом, дипломом 

та вимпелом ДЮФЛІФО. Гравці та тренери-представники нагороджуються медалями 

ДЮФЛІФО. Команди, які посіли місця з 4-го по 12-те нагороджуються подяками та 

вимпелами ДЮФЛІФО.  

Кращий бомбардир, гравець, воротар, захисник, півзахисник, нагороджується 

індивідуальним призом та вимпелами ДЮФЛІФО. Арбітри змагань нагороджуються 

пам’ятними медалями та вимпелами ДЮФЛІФО. 

 

11. ЗАЯВКИ 

Команди-учасниці турніру представляють в ДЮФЛІФО заявочний лист учасника 

турніру «Весняний кубок ДЮФЛІФО-2020». Бланки заявки та дозаявки розміщенні на 

офіційному сайті ДЮФЛІФО – http://duflifo.if.ua. Дозаявка гравців здійснюється до 

завершення першого етапу турніру. Команди, які беруть участь у турнірі, зобов'язані 

виконувати всі вимоги Правил гри у футбол та Регламенту змагань, виявляючи при 

цьому високу дисциплінованість, організованість, повагу до суперників та глядачів. 

 

12. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

Ситуації, які непередбачені цим Регламентом, регулюються Регламентом обласних 

змагань з футболу сезону 2019-2020 років. 

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

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

Адреса електронної пошти ДЮФЛІФО: duflifo@ukr.net 

Телефон для довідок: +38 (066) 346-82-17 (виконавчий директор ДЮФЛІФО 

Васильків Микола Миколайович). 

 

Даний Регламент є офіційним викликом команд на змагання. 
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