РЕГЛАМЕНТ
турніру з міні-футболу
«КУБОК КОРОЛЯ ДАНИЛА – 2022»
між загальноосвітніми навчальними закладами
Івано-Франківської області
Мета та завдання
Турнір з міні-футболу «КУБОК КОРОЛЯ ДАНИЛА – 2022» проводиться з
метою:
- 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
Керівництво змаганнями
Турнір організовує та проводить ЗВО «Університет Короля Данила» 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-Франківської обласної асоціації
футболу, Івано-Франківської міської федерації футболу, Івано-Франківського
регіонального відділення ВАОМС «Асоціація міст України.
Учасники змагань
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).

Система проведення змагань

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 (або ж у разі великої
кількості - буде складена сітка на вибування). Перші місця в групах
визначають між собою переможця 1-го туру.
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.
Тривалість матчів – 10 хвилин (2 тайми). Склад команди: не більше 10
гравців. За вилучення гравця з поля, який отримав два попередження в одному
матчі або за позбавлення суперника очевидної можливості забити м’яч, гравець
не дискваліфіковується та має право приймати участь у наступній грі.
За вилучення гравця з поля за більш серйозне порушення, рішення щодо
його дискваліфікації приймає Організаційний комітет турніру.
Попередження для гравців упродовж турніру не накопичуються.
Дата проведення
Турнір проводиться у період з 06 червня по 16 червня 2022 року.
Фінансові витрати
Витрати, пов’язані з участю команд – здійснюються за рахунок учасників
конкурсу або сторони, яка їх відряджає.
Суддівство
Арбітраж турніру забезпечуються Івано-Франківською обласною
асоціацією футболу та Івано-Франківської міською федерацією футболу.
Форма учасників змагань
Кольори футболок та гетрів футболістів команд-суперниць не повинні
збігатися. У випадку, якщо кольори форми команди гостей та господарів
співпадають, то на вимогу арбітра матчу, команда гостей зобов’язана поміняти
форму.
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).
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.
Заявки
Команди-учасниці турніру представляють заповнений бланк учасника
турніру з міні-футболу «КУБОК КОРОЛЯ ДАНИЛА – 2022». Команди, які
беруть участь у турнірі, зобов'язані виконувати всі вимоги Правил гри у футбол
та Регламенту змагань, виявляючи при цьому високу дисциплінованість,
організованість, повагу до суперників та глядачів.

