
рЕглАмЕнт
про проведення турніру з футболу

"Зимовий Кубок дЮФЛІФО" -2021
серед юнаків віково.і. категорі.і. U-16

(2006-2007 років народження)



1. МЕТА ТА ЗАВдАШЯ.
Турнір з футболу "Зимовий Кубок дЮФЛІФО" -2021 проводиться з метою:
•    популяризації дитячо-юнащкого футболу на Прикарпатгі;
•    підвищення спортивноЇ майстерності юних футболістів д" успішного виступу команд

регіону в обласних та Всеукраі.нських змаганнях;
•    визначення переможців, призерів та кращих гравців змагань.

2. КЕРІВНИЦТВО ЗМАГАННЯШ.
Турнір    проводить    дитячо-юнацька    футбольна    ліга    івано-Франківської    області,

департамент  освіти,  науки  та  молодіжної  політики  ОдА,  Управління  спорту  івано-
ФранківськоЇ  ОдА,  Івано-Франківське  обласне  відділення  (філія)  Комітету  з  фізичного
виховання та спорту МОН УкраЇни у відповідності до Правил гри ФІФА, дотримуючись
пришціпів "Чесної гри", згідно з календарем змагань.

Безпосереднє керівництво змаганнями здійснює дитячо-юнацька футбольна ліга івано-
Франківської області та Комітет арбітрів "ІФАФ".

3. дАТА І МІСЦЕ ПРОВЕдЕННЯ ЗМАГАНЬ.
Турнір проводиться в період з 30 листопада 2021 по 10 грудня 2021 року.
Матчі турніру відбуватимуться на стадіоні "Хет-Трик Арена" та спортивному комплексі

футбогіьно1. Академії "Ураган" м. Івано-Франківська.
Організаційна нарада з  представниками команд  відбудеться  25 листопада  2021  року

(початок о 11 :300 год.). Місце проведення організаційноЇ наради: приміщення офісу івано-
Франківсько.і. обласноЇ асоціаціЇ футболу (вул. ЧОрновола, 80).

4. УЧАСІІИКИ ЗМАГАНЬ.
Участь  у  турнірі  приймають  юнацькі  футбольні  команди  івано-Франківсько1.  обІіасті

віковоЇ категоріЇ U-16 (2006-2007 років народженш).

5. УМОВИ ІПОВЕдЕННЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ.
Турнір "Зимовий Кубок дЮФЛІФО" -2021 проводиться у два етапи. На першому етапі 10

команд-учаснищ, змагаються між собою у групах по 5 команд за коловою системою у одне
коло.

На другому етапі команди ірають стикові матчі в залежності від зайнятого місця в групах:
1-ше з 1-им, 2-ге з 2-им, 3-тє з 3-ім, 4-те з 4-им, 5-те з 5-им.

Місця команд у турнірній таблиці на першому етапі визначаються за такими показниками,
отриманими у всіх матчах: найбільша кількість очок (за перемоіу команді нараховується ~ 3
очки, за нічию - 1 очко, за поразку очки не нараховуються), більша кількість перемог, краща
різниця забитих та пропущених м'ячів, бі]іьша кількість забитих м'ячів.

У випадку однаковоЇ кіjькості 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
жеребкуванням.

Тривалість матчу -70 хвилин (два тайми по 35 хвилин з 10 хвилинною перервою).
У випадку співпадіння форми приймаючих у матчі команд, форму змінюють гості, згідно

календаря змагань.
В рапорт арбітра вноситься прізвища 20-ти футболістів.  дозвоjіяється заміна 9 гравців.

Зворотні заміни не дозволяються.
За вилучення гравця з поля, який отримав два попередження в одному матчі  або  за

позбавлення суперника очевидноі. можливості забити м'яч, гравець не дискваліфіковується та
має право приймати участь в наступній грі турніру.

За  вилу`і[юшія  гравця  з  поля  за  більш   серйозне  порушення,   рішення  щодо  його
дисквалі фікаціі. прий.має дирекція дОФЛІФ О.

Попередження для гравців упродовж турніру не накопичуються.



6. ФШАНСОВІ ВИТРАТИ.
Витрати  пов'язані  з  участю  команд  в  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  молодіжноі.  політики  ОдА,  Управління  спорту  івано-
Франківськоі. ОдА, Івано-Франківського обласного відділення (філія) Комітету з фізичного
виховання та спорту МОН УкраЇни.

Оплата харчування суддівськоЇ колегіі. (головний суддя, головні арбітри, арбітри, лікар,
секретар) за рахунок коштів дитячо-юнацькоЇ футбольноЇ ліги івано-ФранківськоЇ обтіасті,
департаменту  освіти,  науки  та  молодіжноЇ  політики  ОдА,  Управління  спорту  івано-
Франківськоі. ОдА, Івано-Франківського обласного відділення (філія) Комітету з фізишого
виховання та спорту МОН України.

За участь в турнірі команди сплачують грошовий обов'язковий внесок у розмірі 2 600,00
грн.

7. АРБІТРАЖ ТА СКЛАд СУддІВСЬІЮЇ КОЛЕГІЇ
Арбітраж змагань здійснюється суддівською колегією у складі : головний суддя змагань,

секретар змагань, арбітри та асистенти арбітра, лікар.
На кожен календарнй матч призначається бригада арбітрів у кількості 3 чоловік (арбітр

та два  асистенти арбітра).
Арбітраж здійсшоється у вішовідності з Правилами гри у футбол, змінами і доіювнеішми до нщ

затвердженими Міжнародною Радою футбольни асоціацій.
Після закінченш матчу арбітр зобов'язаний передати заповнений рапорт іри головному арбітру та

секретарю змагань. Склад суддівськоЇ колегіЇ затверджується дЮФЛІФО перед початком змагань.

8. НАГОРОдЖЕННЯ.
Команда-переможець нагороджується пам'ятним Кубком та вимпелом дЮФЛІФО. Гравці

та тренери-представники нагороджуються медалями дЮФЛІФО.
Команди, які посіли П-ге, ІП-тє місце нагороджуються пам'ятним призом та вимпелом

дЮФЛІФО.   Гравці   та   тренери-представниюі   нагороджуються   медалями   дЮФЛІФО.
Команди,  які  посіли  місця  з  ІV-го  по  Х-те  нагороджуються  подяками  та  вимпелами
дюФлІФо.

Кращий бомбардир,  краіций  воротар,  кращий  захисник,  кращий  півзахисник,  кращий
нападник  нагороджується   індивідуальним  призом,   Арбітри   фінального   етапу   турніру
нагороджуються пам ' ятними медалями.

9. ЗАЯВКИ.
Команди-учасники   турніру   представляють   в   офіс   дЮФJПФО   заявочні   листи   у

друкованому вигляді (1  примірник), завірені лікарем (обов'язково) згідно встановленого
зразка.

Підтвердження про участь команди в турнірі необхідно надати/надіслати до офісу дитячо-
юнацько.і.  футбольноі. ліги івано-Франківськоі. області до 25 листопада 2021  року (е-mаі1:
duпіfо@ukг.пеt).

Команди, які беруть участь у змаганнях зобов'язані виконувати всі вимоги Правил гри та
Регламенту, виявляючи при цьому високу дисципліну, організованість, повагу до суперників
та глядачів.

10. ШШІ ПИТАННЯ.
Питанщ що не непередбачені Регламентом турніру "Зимовий Кубок дЮФЛІФО" -2021

регулюються  Регламентом  змагань  дитячо-юнацької  футбольно.і.  тііги  івано-Франківської
області вікової категорії U-14 / U-16 футбольного сезону 2021 -2022 років.

Поштова адреса дЮФЛІФО: 76018, м. Івано-Франківськ, вул. Чорновола, 80.
Елекгронна адреса дЮФЛІФО: duПіfо@ukг.пеt
даний Регламент є офіційним викликом команди на змагання.

дирещія дЮФЛІФО


