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                                       ПОЛОЖЕННЯ                    
Кубок Фонду І.Палиці «Тільки разом» 

з міні-футболу серед   
учнів 8- 9 класів закладів загальної середньої освіти м. Луцька у 2019 р.  

 
1. Мета та завдання 

Змагання проводяться з метою: 
- розвитку та популяризації міні-футболу серед учнів закладів загальної 

середньої освіти м. Луцька; 
- залучення учнів до участі в масових спортивних заходах; 

     - пропаганди здорового способу життя. 
 

2. Терміни та місце проведення змагань 
Змагання проходитимуть 15 – 17.04. 2019 року на універсальних спортивних 

майданчиках з влаштованою штучною травою загальноосвітніх навчальних закладів 
м. Луцька. Змагання відбуватимуться у три етапи: 

І етап – колова система (ігри в підгрупах); 
ІІ етап – плей-офф (1/4 фіналу); 
ІІІ етап – фінальна частина (півфінали,матч за 3-є місце,фінал). 
Загальноосвітні навчальні заклади м. Луцька до 5 квітня  п. р. на електронну 

адресу dmutro1064100m@gmail.com подають підтвердження про участь команд у 
змаганнях.  

Місце проведення змагань буде узгоджене після опрацювання попередніх 
заявок . Жеребкування відбудеться 8 квітня у НВК 9 поч.15год., 

 
3. Керівництво змаганнями 

Організацію та проведення змагань здійснює Фонд Ігоря Палиці «Тільки разом» 
спільно з управлінням освіти Луцької міської ради та федерацією футболу м. Луцька. 

Безпосереднє проведення змагань покладається на головну суддівську колегію. 
 

4. Учасники та характер змагань 
До участі у змаганнях допускаються команди з міні-футболу. Один заклад освіти 

заявляє одну команду. Команда формується з учнів (хлопців). 
Кількісний склад команди: 12 чоловік та 2 представника (5 на майданчику). 
Команди будуть розподілені на групи (за жеребкуванням) відповідно до 

попередніх заявок. 
Гра триває 2 тайми по 8 (10) хвилин. 
Ігри проводяться м’ячем № 4. 
Місця у групах  визначаються за найбільшою кількістю набраних очок. У разі 

рівної кількості очок у двох і більше команд, місця визначаються відповідно за 
такими показниками:  

- за результатом особистої зустрічі;  



- за кращою різницею забитих та пропущених голів між претендентами; 
- за кращою різницею забитих та пропущених голів у всіх матчах; 

            - шляхом жеребкування. 
 

5. Медичне забезпечення змагань 
Для медичного забезпечення змагань залучаються кваліфіковані медичні 

працівники. Присутність лікаря із спортивної медицини обов’язкова на змаганнях  
всіх рівнів. Всі його рішення в межах компетентності обов’язкові для учасників, 
суддів та організаторів змагань.  

 
6. Нагородження 

Спортсмени та команди, які посіли І-ІІІ місця, нагороджуються дипломами, 
медалями, кубками та футбольними м’ячами. Команди, які потрапили до «плей-офф» 
змагань та команди-учасниці нагороджуються футбольними м’ячами. 

 
7. Фінансові витрати 

                   Фінансові витрати  пов»язані з проведенням змагань здійснюється за 
рахунок Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом». 

 
8. Заявки 

   Іменні заявки (друковані, згідно з формою, що додається), завірені керівником 
закладу загальної середньої освіти, подаються представником (тренером) команди в 
суддівську колегію в день змагань. Відповідальність за достовірність інформації 
поданої у іменних заявках несе керівник навчального закладу. 
 

Форма іменної заявки 
Назва закладу загальної середньої освіти 

 

№ ПІБ 
спортсмена 

Дата 
народження 

   Клас учня Допуск до змагань за станом здоров’я  

1     
 

Представник (тренер) команди              ___(підпис)____                               ПІБ 
 

Директор закладу загальної середньої освіти ____(підпис)___                        ПІБ 
(м/п закладу) 

 
Головному судді змагань забороняється приймати заявки, які не відповідають 

вказаній формі або заповнені не повністю. 
 
 

Додаткова інформація за телефоном +380501322906 (Піддубний Дмитро) 
 


