ПОЛОЖЕННЯ
про турнір з міні-футболу
«КУБОК КОРОЛЯ ДАНИЛА – 2022»
між загальноосвітніми навчальними закладами
Івано-Франківської області
Дане Положення розроблене на основі наказу Міністерства освіти і науки
України від 21.12.2016 № 1587 «Про затвердження Положення про
Всеукраїнські олімпіади вищого навчального закладу для професійної
орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти».
1.Організатори:
- ЗВО «Університет Короля Данила»

2. Турнір проводиться за підтримки:
- міського голови м. Івано-Франківська Марцінківа Руслана Романовича;
- Департаменту молодіжної політики та спорту Івано-Франківської міської
ради;
- Департаменту освіти і науки Івано-Франківської міської ради;
- Департаменту освіти, науки та молодіжної політики Івано-Франківської
обласної державної адміністрації;
- Управління спорту Івано-Франківської обласної державної адміністрації;
- Івано-Франківська обласна асоціація футболу;
- Івано-Франківська міська федерація футболу;
- Івано-Франківським регіональним відділенням ВАОМС «Асоціація міст
України;
3.Мета та завдання :
- розвиток та підтримка здорового способу життя серед учнівської молоді;
- популяризація вищої освіти засобами спорту;
- сприяння розвитку спорту та культури серед підростаючого покоління;
- виявлення переможця та призерів Турніру

4.Умови участі:
Участь у турнірі беруть учнівські футбольні команди 8-11 класів
загальноосвітніх навчальних закладів під керівництвом вчителя фізичного
виховання (або представників батьківського комітету, які беруть на себе
відповідальність за здоров’я дітей).
Заявки на участь необхідно подати до 01.06.2022 року на сайт
університету: www.ukd.edu.ua
Кожна команда має право перед фіналом внести зміни до заявки. Ігри
проводитимуться на штучних трав’яних майданчиках за правилами «футзалу».
Склад команди не повинен перевищувати 10 чол.
Учасники турніру на усіх етапах повинні мати з собою учнівської квитки
для підтвердження особи.
5. Порядок проведення:
Турнір проводиться у два етапи.
1. На першому етапі збірні команди навчальних закладів ТГ, що
зареєструвались до 01.06.2022 р. на сайті УКД будуть розділені на групи
методом жеребкування і проведуть колові зустрічі. Перші місця в групах
визначають між собою переможця ТГ.
2. На другому етапі команда-переможець буде представляти ТГ у суперфіналі, що відбудеться в м. Івано-Франківськ.
Команди методом жеребу також будуть розділені на групи (або ж у разі
великої кількості - буде складена сітка на вибування). Дозволяється
вносити не більше трьох змін до заявки.
6.Суддівство
Арбітраж турніру забезпечуються Івано-Франківською обласною
асоціацією футболу та Івано-Франківської міською федерацією футболу.
7. Нагороди
Команда, яка займе I-ше місце у турнірі отримує 100% знижки на
навчання в Університеті Короля Данила (всього 10 знижок) та цінний кубок.
Команда, яка займе II-ге місце у турнірі отримує 50% знижки на навчання
в Університеті Короля Данила (всього 10 знижок).
Команда, яка займе III-тє місце у турнірі отримує 25 % знижки на
навчання в Університеті Короля Данила (всього 10 знижок).
Також буде нагороджено кращого гравця турніру 100%-ю знижкою на
навчання в Університеті Короля Данила (всього 1 знижка).
Знижка переглядається після здачі кожної заліково-екземенаційної сесії.
Якщо студент, який отримує дану знижку, здав сесію виключно на «добре» та

«відмінно», то знижка продовжує діяти до наступної сесії. Така система
функціонує протягом усього періоду навчання і прописується у договорі на
навчання.
Також, будуть нагороджуватися гравці у номінаціях: «кращий гравець»,
«кращий бомбардир» та «кращий воротар» турніру.
Окрім того, фіналісти турніру будуть нагороджуватися цінними
подарунками від партнерів даного заходу.
Загальна сума знижок сягає понад 500 тис.грн.
Усі фінансові витрати за рахунок Університеті Короля Данила та
партнерів.
Університет Короля Данила залишає за собою право переглянути
кількість знижок на навчання виключно в сторону їх збільшення.
7. Витрати
Витрати, пов’язані з участю команд в супер-фіналі конкурсу –
здійснюються за рахунок учасників конкурсу або сторони, яка їх відряджає.
8. Прикінцеві положення
З метою покращення умов проведення даного турніру організатори
залишають за собою право вносити корективи в організацію його проведення.
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