Затверджено:

РЕГЛАМЕНТ

ГАЛИЦЬКІ КАНІКУЛИ 2017
серед дітей 2004 р.н.
1. Мета та завдання.
1.1 Турнір проводиться з метою організації дозвілля дітей, подальшої
популяризації
футболу, підвищення рівня майстерності юних футболістів, виявлення
перспективних дітей до занять футболом.
1.2 Основним завданням організаторів турніру є встановлення порядку
здійснення контролю за організацією та проведенням змагань, дотримання
правил чесної гри та спортивного принципу, встановлення дисциплінарних
санкцій до порушників Правил гри, організації та проведення змагань.
2. Керівництво турніром.
2.1 Організаторами турніру є ЛДЮФК «Галичина».
2.2 Загальне керівництво турніром здійснює оргкомітет.
2.3 Безпосереднє керівництво турніром покладається на виконавчий склад, який
призначається оргкомітетом.
2.4 Оргкомітет турніру у випадку необхідності здійснює трактування Регламенту.
3. Учасники турніру.
3.1 Змагання проводяться серед дітей 2004 р-р.н.
3.2 Вік кожного гравця команди повинен відповідати категорії в якій виступає
його команда.
3.3 В заявковий лист команди вносяться 25 учасників і 1 представник (для команд
2004 р.н. Заявки завіряються лікарем та керівництвом дитячо-юнацького
спортивного закладу.

3.4 Представники команд на кожному матчі повинні мати документи, які
засвідчують вік дітей (Закордоний паспорт/ Свідоцтво про народження дитини
(оригінал)/ Проїзний документ дитини / паспорт футболіста).
4. Терміни та умови проведення.
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4.1 З магання проводяться групах по коловій системі.
4.2В залежності від зайнятих в групах місць команди грають півфінальні і стикові
ігри за місця.
4.3 Схема проведення змагань та Календар матчів визначається Оргкомітетом
турніру.
5. Визначення переможців.
5.1 Очки нараховуються: за перемогу 3 очки, за нічию 1 очко, за поразку очки не
нараховуються.
5.2 Переможці в групах визначаються за найбільшою кількістю набраних очок.
5.3 При рівній кількості очок у двох і більше команд, перевагу отримують команди,
які мають кращі показники:
а) більша кількість набраних очок в іграх між собою;
б) більша кількість перемог;
в) краща різниця забитих і пропущених м’ячів в матчах з командами, які
мають порівно очок;
г) більша кількість забитих м’ячів в матчах з командами, які мають порівно
очок;
д) краща різниця забитих і пропущених м’ячів в матчах з усіма командами в
групі;
е) у разі рівності всіх показників переможець визначається жеребом.

5.4 В разі нічийного результату в стикових матчах команди пробивають по 5 11метрових ударів. В разі нічийного результату по 1 додатковому удару, до
визначення переможця.
6. Нагородження.
6.1 Команди що посіли 1-3 місце нагороджуються медалями та кубками за зайняті
місця.
6.2 Кожна команда нагороджується м’ячем
6.3 Перше місце “Комплект Форми”(15) Друге місце “Комплект Рюкзаків”(15)
Третє місце “Комплект Маніжок”(15)
7. Фінансові умови.
7.1 Вступний внесок - 1200 грн.
7.2 Оплата проїзду, добових, проживання та харчування учасників змагань
проводиться за кошти відряджуючих організацій.
7.3 Витрати пов’язані з нагородженням учасників і призерів, оплати арбітражу,
медичного забезпечення на турнірі проводяться за рахунок організаторів.
8. Обов’язки учасників турніру.
8.1 Команди, що підтвердили участь в турнірі повинні прибути до місця проведення
змагань не пізніше як за дві години до початку змагань.
8.2 Офіційні представники команд учасників несуть відповідальність за поведінку
своїх вболівальників і гравців в місцях проведення турніру, та місцях проживання в
період турніру.
8.3 На вимогу організаторів представник команди учасника повинен пред’явити
документи, які підтверджують вік гравців команди.
8.4 Сплативши вступний внесок представник команди підтверджує, що
ознайомився з Регламентом та згоден з усіма його пунктами.
9. Місце проведення
9.1 Стадіон “СКА”

За детальною інформацією звертайтеся за номером телефона –
067 67 23 804 (Степан Олексійович)

