ПРАВИЛА НА ТУРНІРІ
До Вашої уваги правила гри на нашому турнірі. Просимо ознайомитись.
1. Розмір м'яча для вікової категорії 2001-02 та 2003-04 - №5. Для категорій 2005-2010 - №4
2. Змагання на футбольних майданчиках м.Львова.
3. Кількість учасників у заявочному листі не може перевищувати 15 гравців та 5 представників команди.
Формат змагань для вікових категорій: 2001-02, 2003-04 = 10+1, 2005, 2006 = 8+1, 2007, 2008 = 6+1, 2009,2010 = 5+1
Заміна гравця під час матчу відбувається лише коли команда яка проводить заміну контролює м'яч а саме при початковому
ударі, вільному ударі, штрафному ударі, ауті, кутовому ударі, та коли замінений гравець повністю покидає межі
футбольного поля.
4. Екіпірування гравців повинно відповідати умовам правил гри у футбол.
5. Обов'язки арбітрів на турнірі:
• стежить за точним дотриманням Правил гри;
• контролює матч у співпраці з асистентами арбітра і там, де це можливо, із головним арбітром змагань;
• стежить за тим, щоб м’яч відповідав вимогам;
• стежить за тим, щоб екіпіровка гравців відповідала вимогам;
• здійснює хронометраж і веде облік матчу;
• на свій розсуд у випадку будь-якого порушення Правил гри зупиняє, перериває або зовсім припиняє матч;
• зупиняє, перериває або зовсім припиняє матч через усякого роду стороннє втручання;
• зупиняє гру, якщо, на його думку, гравець отримав серйозну травму, і забезпечує його переміщення за межі поля.
Травмований гравець може повернутися на поле тільки після поновлення матчу;
• продовжує матч доти, поки м’яч не вийде із гри, якщо, на його думку, гравець отримав незначне пошкодження;
• вживає заходів, щоб гравець, у якого тече кров з-під пов’язки, залишив поле. Гравець може повернутися у гру тільки з
дозволу арбітра, який повинен переконатися, що кровотечу зупинено;
• не зупиняє гру, якщо команді, проти якої здійснено порушення Правил, це йшло на користь, та карає попереднє
порушення, якщо надану перевагу не вдалося використати;
• карає гравця, який одночасно здійснив більше одного порушення, за більш серйозне порушення;
• вживає дисциплінарних заходів, якщо гравець вчинив порушення, що карається попередженням або вилученням з поля.
Арбітр не зобов’язаний вживати негайних заходів, але він повинен обов’язково покарати винуватого гравця у найближчий
час, як тільки м’яч вийде із гри;
• вживає заходів до офіційних осіб команди, які поводяться некоректно, і має право вилучити їх з поля та безпосередньо з
прилеглої до нього території.
• вживає заходів відповідно до повідомлень асистентів арбітра щодо інцидентів, яких він сам не помітив;
• стежить за тим, щоб ніхто зі сторонніх осіб не виходив на поле;
• поновлює гру після її зупинки;
• надає інформацію та заповнює рапорт команди на турнірі, де міститься інформація про усі дисциплінарні покарання та
забиті м'ячі на турнірі
6. Допомога головного арбітра турніру.
Головний арбітр допомагає арбітру у спірних рішеннях які виникли під час матчу.
7. Тривалість матчу:
До тривалості кожного з таймів арбітр додає час, втрачений з таких причин:
• за затримки у грі для визначення ступеня серйозності травми гравців;
• транспортування травмованих гравців з поля для надання їм медичної допомоги;
• навмисне затягування часу гри;
• будь-яка інша причина.
У випадку призначення або повторення 6-метрового удару наприкінці кожного з таймів надається час для виконанняудару.
8. Початок та відновлення гри:
• Обмеження стосовно удару від воріт у віковій категорії 2007, 2008, 2009, 2010
М’яч у гру вводиться воротарем рукою або ногою до середньої лінії поля.
Якщо м’яч не торкнувся нікого з гравців команд та перелетів за середину поля у повітрі, буде призначено вільний удар у
сторону команди яка виконувала вільний удар. Якщо м’яч після введення його у гру з вільного удару спочатку торкнеться
половини поля команди яка виконує вільний удар або будь-кого з гравців, а потім перелетить на половину поля суперника
то гру слід продовжити.
• гол, забитий безпосередньо з початкового удару, зараховується.
• аут вводиться гравцем ногою.
• якщо після ауту м’яч прямим ударом спрямовується у ворота команди суперника, призначається удар від воріт;
• якщо після ауту прямим ударом спрямовується у власні ворота, призначається кутовий удар.

• якщо після «спірного» м’яч прямим ударом спрямовується у ворота команди суперника, призначається удар від воріт;
• якщо після «спірного» м’яч прямим ударом спрямовується у власні ворота, призначається кутовий удар.
9. Порушення та неналежна поведінка
Гравець попереджається із пред’явленням йому жовтої картки, якщо він скоїть одне з таких семи порушень:
• демонструє неспортивну поведінку;
• словами або діями виражає незгоду з рішенням арбітра;
• систематично порушує Правила гри;
• затягує поновлення гри;
• порушує необхідну відстань при поновленні гри суперником, який виконує кутовий, штрафний/вільний удар, або
введення м’яча у гру з-за бокової лінії;
• входить або повертається на поле без дозволу арбітра;
• навмисне залишає поле без дозволу арбітра
Запасному або заміненому гравцю виноситься попередження з пред’явленням йому жовтої картки, якщо він скоїть одне з
таких трьох порушень:
• демонструє неспортивну поведінку;
• словами або діями демонструє незгоду;
• затягує поновлення гри
Порушення, які караються вилученням
Гравець, запасний або замінений гравець вилучається з поля, якщо він допускає одне з таких семи порушень:
• серйозне ігрове порушення;
• агресивну поведінку;
• плювок в суперника або в іншу особу;
• навмисну ловлю м’яча руками, яка позбавила суперників очевидної гольової можливості (це не стосується воротаря в
межах його власної штрафної площі);
• порушення, що карається штрафним, вільним, позбавляє суперника очевидної гольової можливості;
• вживає непристойні, образливі або нецензурні слова та/або жести;
• отримує друге попередження в одному і тому самому матчі.Гравець, запасний або замінений гравець, якого було
вилучено,повинен залишити територію довкола поля та межі технічної площі.
- Після вилучення команда продовжує гру вменшості три хвилини.
- Кількість пропущених матчів для вилученого гравця визначає головний суддя змагань
10. Кожна гра завершується рукостисканням усіх учасників матчу. Поважайте своїх суперників!

