ОРГАНІЗАТОРИ ТУРНІРУ
СИНЯВСЬКИЙ РОМАН

БІЦЬ ЯРОСЛАВ

МЕНЕДЖЕР ТУРНІРУ
КРИТОВИЧ ВІКТОР

ГОЛОВНИЙ СУДДЯ ЗМАГАНЬ
СУРЯК ЮРІЙ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.Oрганізатор «Кубку Дружби»
1.1 СК «УАГол»
1.2 Змагання проводяться під егідою федерації футболу Львівської області та Федерації футболу України
2.Учасники турніру:
2.1 Дитячі футбольні клуби та футбольні школи та збірні міст, регіональні збірні та збірні и футбольні клуби інших країн
3.Умови проведення змагань:

Дата турніру
07-10.02.2019
07-10.02.2019
07-10.02.2019
07-10.02.2019
07-10.02.2019
07-10.02.2019
14-17.02.2019
14-17.02.2019

U-16
U-14
U-12
U-10
U-08
U-07
U-14
U-10

Категорія
2003-04
2005-06
2007-08
2009-10
2011
2012
2005
2009

Час гри
1X25
1X25
1X25
1X25
1X25
1X25
1X25
1X18

К-ть гравців
4+1
4+1
4+1
4+1
5+1
5+1
4+1
4+1

Поле для гри
40X20
40X20
40X20
40X20
40X20
40X20
40X20
40X20

Ворота
3X2
3X2
3X2
3X2
3X2
3X2
3X2
3X2

М’яч
ФУТЗАЛ
ФУТЗАЛ
ФУТЗАЛ
ФУТЗАЛ
4
4
4 ФУТЗАЛ
4 ФУТЗАЛ
4
4
4
4

4.Програма турніру:
- 07.02.2019 \ 14.02.2019 – приїзд учасників та реєстрація у турнірі до 20:00 за адресою: м. Львів, вул. Липинського, 60а, готель «Волтер»***
- 08.02.2019 \ 15.02.2019 – матчі у групах. Гра між тренерами команд та організаторами турніру
- 09.02.2019 \ 16.02.2019 – матчі у групах.
- 10.02.2018 \ 17.02.2019 – стикові матчі. Нагородження
5.Фінансові умови:
5.1 Стартовий внесок для однієї команди у турнірі становить 2000 UAH
5.2 Умови проживання під час турніру надаються у трьох категоріях: A – Готель 4****, Б - Готель 3***, В – Готель 2**.
Інформація про проживання та харчування знаходиться у додатку.
5.3 У випадку відмови від проживання та харчування яке надає організатор, кожен учасник нашого турніру повинен оплатити грошовий внесок у сумі 500 UAH, та
організувати собі власне проживання та харчування під час перебування на турнірі.
5.4 Витрати на проїзд учасників, харчування, проживання, добові в дорозі - за рахунок відряджуючої організації.
5.5 Кожна команда повинна оплатити завдаток у сумі 1000 UAH при реєстрації, який буде стягуватись у випадку пошкодження майна у транспорті, готелях, кафе, та
спортивних залах. Представник команди зможе забрати завдаток після виселення з готелю, у випадку дотримання порядку під час перебуванні на турнірі.
6.Реєстрація у турнірі:
6.1 Представник команди учасниці повинен дати своє підтвердження в участі у турнірі до 10.01.2019 20:00 зареєструвавши команду на сайті турніру
uagoal.com, та оплатити грошовий внесок.
Реквізити рахунку :ЗКПО 37964815 P/P 26007060880462 у м.Львові. ПАТ «Приватбанк» МФО 325321
Кошти з поміткою: «Безповоротна фінансова допомога команди «назва команди» на організацію та проведення турніру»
6.2 Представник команди повинен прибути на реєстрацію команди у тверезому стані та з подарунком, 07.02.2019 \ 14.02.2019 та повинен пред’явити документи:
- Заявковий лист на титульному бланку футбольного клубу, де вказані учасники турніру
(Номер на футболці, прізвище, ім’я, по-батькові, дата народження, підпис та печатка лікаря яка засвідчує що учасник здоровий і може приймати участь у турнірі)
Зразок документу можна отримати на сайті uagoal.com у розділі документи
- Дві угоди між організатором турніру та тренером завірені підписом та печаткою клубу
Зразок документу можна отримати на сайті uagoal.com у розділі документи
- Для дитини обов’язкова наявність свідоцтва про народження
- Для дорослого обов’язкова наявність паспорту
- Хоча б один з документів які підтверджують учасника (закордонний паспорт, учнівський квиток, картка футболіста)
- Квитанцію про оплату грошового внеску за участь у турнірі.
Під час матчів турніру офіційна особа яка представляє команду учасника турніру, повинна мати документи які підтверджують особу кожного гравця команди
6.3 Вік гравців неповинен перевищувати вказану категорію учасників.
6.4 Кількість учасників у заявці є обмеженою до 15 гравців
7.Страхування:
7.1 Кожна команда яка прийматиме участь у змаганнях може забезпечити за власним бажанням страхування кожного учасника від нещасних випадків на час перебування
у м.Львові та участі у турнірі.
8.Дисциплінарні санкції:
8.1 Гравець який отримав три попередження, пропускає одну гру.
8.2 Кількість пропущених матчів для гравця, який отримав вилучення у грі, визначає головний суддя змагань.
9. Виявлення переможців
9.1 Очки нараховуються за: перемогу – 3 оч., нічия – 1 оч., поразку – 0 оч.
9.2 Переможець визначається за найбільшою кількістю набраних очок.
9.3 У випадку рівності очок у двох і більше команд, місця визначаються за:
- найбільшою к-тю очок в особистих зустрічах - кращою різницею забитих і пропущиних м’ячів в особистих зустрічах. - кращою різницею забитих і пропущиних м’ячів
- найбільшою кількістю забитих м’ячів - найменшою кількістю дисциплінарних проступків ( вилучення 5 балів, попереджння- 1 бал)
- при абсолютній рівності показників місця команд визначаються жеребкуванням
- у стикових матчах у випадку нічиєї в основний час призначається сер ія післяматчевих пенальті.
10. Протест:
10.1 Під час матчів турніру офіційна особа яка представляє команду учасника турніру, повинна мати документи які підтверджують особу кожного гравця команди.
10.2 Протокол матчу заповнюється представниками команд за 20 хвилин до початку матчу.
10.3 Про подачу протесту офіційний представник «команди-1» повинен повідомити відповідальну особу та представника «команди-2» не пізніше ніж за 10 хвилин до
початку матчу. Одразу після матчу офіційний представник «команди-1» приймає рішення по подачі протесту та повідомляє про це відповідальну особу та офіційного
представника «команди-2».
10.4 У випадку подачі протесту офіційний представник «команди-2» зобов’язаний пред’явити документи учасника на якого поданий протест відповідальній особі.
10.5 Після перевірки документів, відповідальною особою приймається рішення. Якщо протест буде задоволено, «команді-2» зараховується технічна поразка та
накладається штраф у розмірі 500 грн. «команді-2». Якщо протест задоволено не буде, штраф накладається у розмірі 500 грн. «команді-1».
10.6 Якщо після гри, протест подає команда одна на одну,і протест задоволений як одною так і іншою стороною, у такому випадку зараховується технічна поразка двом
командам,та накладається штраф у розмірі 500 грн.
11. Нагородження:
11.1 Команда яка зайняла 1,2,3 місце, нагороджується кубком, медалями та дипломом з фотографією команди.
11.2 Команди учасники турніру нагороджуються дипломами з фотографією команди.
11.3 Кращі гравці змагань по амплуа нагороджуються пам'ятними призами в номінацях:
- кращий воротар турніру
- кращий захисник турніру
- кращий півзахисник турніру
- кращий нападник турніру
- кращий бомбардир турніру
- кращий гравець турніру
- кращий тренер турніру

Контакти: http://uagoal.com ; e-mail: uagoal@gmail.com
Координатор футбольних команд в Україні: Критович Віктор (тел.: +380967227630; +380936236390)

