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змагань з футзалу серед юнацьких команд ФФБр сезону 2017 року 

1 Мета і завдання: 

Даний турнір проводиться з 8 березня  та 11 березня 2017 року, з метою: 

        -     популяризація та піднесення престижу футболу в Буському районі;  

- виконання заходів програми розвитку футболу на 2017 рік;  

- подальшого розвитку масового футболу в районі;  

- покращення стану навчально-тренувального процесу і підвищення спортивної майстерності;  

- підготовки футболістів у збірну команду району;  

- виявлення здібної молоді для відбору у  ДЮСШ, СДЮШОР;  

- виявлення кращих команд району;  

- організації дозвілля населення та пропаганди футболу в Буському районі;  

-  виявлення чемпіона Буського району, 

-  визначення місць  юнацьких команд у турнірній таблиці   відповідно до вимог Регламенту. 

-  Більш ефективної та практичної підготовки футбольних команд та арбітрів до сезону 2017 року; 

- Організації дозвілля людей та популяризація футболу на Буззеччині. 

2 Керівництво змаганнями. 

Загальне керівництво змаганнями  та контроль за їх проведеня здійснює Федерація футболу Буського району. 

Безпосереднє проведення турніру покладається на організаційний комітет з проведення змагань Федерації 

футболу Буського району. 

3. Учасники та умови проведення змагань. 

  До участі у турнірі допускаються  команди та фізкультурні товариства, які підтвердили свою участь у турнірі 

до 08 березня 2016 року у Федерацію футболу Буського району. 

 Кожна команда може заявити на дані змагання 18 футболістів.  

Вік гравців , які можуть приймати участь у даних змаганнях: від 01 січня 1999 року народження та по 31 

грудня 2003 року народження. Але гравці 2002 та 2003 років народження додатково подають в 

організаційний комітет заяву- розписку від одного із їхніх батьків чи осіб їх опікунів про дозвіл участі у 

змаганнях . 

  У матчі приймають участь лише ті футболісти, прізвища яких внесені в рапорт арбітра до початку матчу.  Під 

час проведення даних змагань футболіст може приймати участь тільки за одну  команду. 



турнір проводиться по коловій системі за принципом «кожен з кожним»; 

ігри проводяться за Правилами гри у футзал, затвердженими ФІФА, за винятком часу (1 тайм  25 хвилин). 

 календар ігор розробляється та складається організаційним комітетом. 

за неявку команди на матч  їй зараховується технічна поразка ( 0:5) та знімається 1(одне) очко у турнірній 
таблиці, команді суперниці технічна перемога ( 5:0) 

 Арбітр перед початком матчу зобовязаний перевірити прізвища внесених  у рапорт арбітра футболістів. 

 4. Визначення місць команд у турнірній таблиці 

 місце команди у турнірі визначається за більшою кількістю турнірних очок, отриманих за підсумком всіх ігор, 

за перемогу команді нараховується – 3 (три) очки, за нічию – 1 (одне) очко, за поразку очки не нараховуються; 

у випадку рівності показників у двох або більше команд перевагу отримають команди, які в іграх між цими 

командами мають кращі показники: 

o більша кількість перемог; 

o краща різниця забитих і пропущених м`ячів 

o більша кількість забитих м`ячів 

 за рівності показників між собою, перевагу отримують команди які в усіх іграх мають кращі показники: 

o більша кількість перемог; 

o краща різниця забитих і пропущених м`ячів 

  5. Арбітраж змагань. 

Арбітраж матчів турніру проводиться арбітрами комітету арбітрів Федерації футболу Буського району. Арбітрів  

на матчі турніру призначає комісія з призначень комітету арбітрів. 

6. Відповідальність команди, представників та футзалістів  

представники, тренери, футзалісти, які беруть участь у змаганнях, повинні виконувати всі вимоги цього 

Регламенту, виявляючи при цьому високу дисципліну, організованість, толерантність до арбітрів, суперників та 

глядачів; представники команди та тренери несуть відповідальність за поведінку футзалістів своєї команди та 

не мають права втручатися у дії арбітрів; за невиконання вимог Регламенту змагань до команди 

застосовуються 

  7.  Фінансові витрати 

 За участь у турнірі кожна команда повинна компенсувати вирати на організацію змагань у сумі сто гривень за 

ігровий день. ( оренда залу, канцелярські послуги, арбітраж та послуги медпрацівника ) 

Витрати повязані з участю команди у турнірі ( заявочний внесок, проїзд в обидві сторони, добові, харчування ) 

за рахунок відряджаючих організацій. 

 8.  Нагородження 

  Команда переможець та команди призери чемпіонату серед юнацьких команд нагороджуються Кубками 

Федерації футболу Буського району. 

 

                                                                                                                                                    

                                                                                                                      Комітет з проведення змагань. 



 


