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І. Мета і завдання 

 

Головною метою Шкільного турніру з футзалу «Кубок міського голови та 

НФК «Ураган» є об’єднання шкільних колективів (адміністрації, вчителів, учнів та їхніх 

батьків) заради втілення єдиної спільної мети – здобуття головного призу, який школи-

переможці зможуть витратити на покращення матеріально-технічної бази свого навчального 

закладу. Також змагання проводяться з метою підвищення масовості дитячо-юнацького футзалу 

в країні, організації фізкультурно-оздоровчої і виховної роботи в загальноосвітніх школах, 

зміцнення здоров’я дітей та підлітків, залучення їх до регулярних занять спортом, виявлення 

здібних футболістів, популяризації та розвитку футзалу. 

 
ІІ. Керівництво змаганнями 

 

Керівництво змаганнями здійснює Івано-Франківська Асоціація міні-футболу спільно з 

Департаментом освіти і науки Івано-Франківської міської ради та оргкомітетом змагань 

НФК «Ураган». 

Безпосередня підготовка та проведення змагань покладені на організаційний комітет 

НФК «Ураган» і тренерський штаб Академії НФК «Ураган». 

 

ІІІ. Учасники змагань 

 
Змагання юних футболістів в рамках Шкільного турніру з футзалу «Кубок міського 

голови та НФК «Ураган» проводяться серед учнів 5 класів і молодші. В змаганнях беруть 

участь збірні команди загальноосвітніх шкіл у відповідній віковій групі. 

Склад команди – 12 футболістів, керівник і тренер. 

До змагань допускаються футболісти, які були заявлені у період до 8 листопада 

2019 року. Період дозаявки – з 29 грудня 2019 р. до 15 січня 2020 р.  

 

ІV. Система змагань 

 

Змагання Шкільного турніру з футзалу «Кубок міського голови та НФК «Ураган» 

проводяться за змішаною системою в три етапи:  

- попередній етап - всі команди, що подали заявки розподіляються на групи, мета етапу – 

визначити 24 найкращі команди-учасниці основного етапу; 

- основний етап - 24 команди розподіляються на три ліги («Золота», «Срібна», «Бронзова») в 

кожній з яких по вісім команд, відповідно до результатів попереднього етапу, мета етапу 

визначити двійку фіналістів кожної з ліг, та розподілити всі інші команди по місцях відповідно 

до їх результатів. Команди в лігах грають за коловою системою в два кола в кожному з яких по 

7 турів. Кожна команда зіграє по 14 матчів; 

- чемпіонський етап - дві кращі команди кожної з ліг (команди, що посіли 1 і 2 ) за підсумками 

основного етапу грають один фінальний матч відповідно до ліги в якій вони змагалися, мета 

етапу визначення переможця кожної з ліг. У випадку нічийного результату після пробиття 

трьох 6-метрових ударів пробиваються 6-метрові удари доти, доки одна з команд не заб’є на 

один м’яч більше, ніж друга після рівної кількості ударів. 

Команда-переможець Золотої ліги буде представляти м. Івано-Франківськ в обласному 

шкільному турніру з футзалу. 

Перед початком попереднього етапу проводиться жеребкування, команди за сліпим 

жеребом утворюють групи (кількість груп визначається оргкомітетом змагань в залежності від 

кількості поданих заявок). В кожній групі максимальна кількість учасників – 5 команд. Групи 

очолюють сіяні команди, що визначаються згідно рейтингу минулого сезону (кращі команди 

Золотої ліги) інші учасники груп визначаються методом сліпого жеребу.  

Перед початком основного етапу проводиться жеребкування команди за сліпим 

жеребом та згідно зайнятих місць в групах попереднього етапу утворюють 3 ліги по 8 команд 

(«Золота», «Срібна», «Бронзова»).  
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Золоту лігу формують вісім кращих команд за підсумками попереднього етапу 

(переможці груп та кращі команди, що посіли другі позиції в своїх групах). 

Срібну лігу формують команди, що посіли другі позиції в своїх групах і не потрапили 

до Золотої ліги, а також кращі команди що посіли треті позиції в своїх групах 

Бронзову лігу формують команди, що посіли треті позиції в своїх групах та не 

потрапили в Срібну лігу та кращі команди, що посіли четверті позиції в своїх групах. 

V. Терміни і місця проведення змагань 

Етапи Термін 

проведення 

Місце проведення Назва турніру 

Жеребкування 31 жовтня 2019 р. Офіс НФК «Ураган» 

вул. Чорновола, 7 

офіс 214, гот. «Станіславів» 

Кубок міського голови та 

НФК «Ураган» 

 

 

Суперкубок та 

відкриття  

6 листопада 2019 р. ІФКФВ 

вул. Мазепи, 142а 

Кубок міського голови та 

НФК «Ураган» 

 

 

Попередній 

етап 

Листопад 2019 р. ФОК ІФНМУ, 

вул. Целевича, 34 

Кубок міського голови та 

НФК «Ураган» 

Основний етап Листопад – Квітень 

2020 р. 

ФОК ІФНМУ, 

вул. Целевича, 34 

Кубок міського голови та 

НФК «Ураган» 

Чемпіонський 

етап – фінал 

Квітень 2020 р. ІФКФВ 

вул. Мазепи, 142а 

Кубок міського голови та 

НФК «Ураган» 

Заявки на участь у першому етапі змагань подаються в оргкомітет (додаток № 3) до 

8 листопада 2019 року за адресою вул. Чорновола 7, гот. «Станіславів», офіс 214, НФК «Ураган».  

Відповідальний – Червінський Андрій Іванович, менеджер Шкільного турніру з 

футзалу «Кубок міського голови та НФК «Ураган», контактний телефон – 066 876 02 34. 
31 жовтня 2019 року оргкомітет змагань проводить жеребкування та засідання разом з 

вчителями загальноосвітніх шкіл, що відповідають за підготовку та участь команд у змаганнях 

в офісі НФК «Ураган» (вул. Чорновола, 7 офіс 214, гот. «Станіславів»). 

Відкриття відбудеться 6 листопада 2019 року о 14:00 год. в приміщенні манежу 

ДВНЗ «Івано-Франківський коледж фізичного виховання», що по вулиці Гетьмана Мазепи 142А. 

Після церемонії відкриття буде проведено матч за Суперкубок між двома фіналістами Кубку 

міського голови та НФК «Ураган» 2018/2019 рр. – командами ЗШ №10 та СШ №11 в тих 

складах, що були заявлені на минулих змаганнях. Явка всіх учасників змагань обов’язкова у 

спортивній формі. 

Попередній етап розпочнеться 9 листопада 2019 р. у ФОК ДВНЗ «Івано-Франківський 

національний медичний університет» по вул. Целевича, 34 (м-н Пасічна) згідно складеного календаря 

змагань. 

У випадку оголошення карантину або ж інших непередбачуваних подій, що 

унеможливлюють проведення ігор у визначені терміни, оргкомітет змагань залишає за собою 

право коригування календарю матчів. 

 

VІ. Порядок оформлення заявок команд 

 Для участі в змаганнях до 8 листопада 2019 р. до їх початку представники команд 

подають наступні документи: 

 заявку (у двох прим.), завірену директором школи, представником команди та шкільним 

лікарем, додаток до заявки із фотографіями учасників змагань (кожна фотографія завірена 

печаткою школи), копія учнівського квитка, та ламіновані картки гравці із фотографіями, 

які завірені печаткою школи.  

Окрім заявок на участь у змаганнях, кожна команда подає «Мету участі», в котрій 

декларує свою ідею: «Здобуті кошти в «Кубку міського голови та НФК «Ураган» ми б 

хотіли витратити на…». «Мета участі» завірена підписом директора та печаткою школи. 

 Без зазначених документів команди до участі в турнірі не допускаються. 

 Заявки, що не відповідають встановленій формі (додаток № 3), не розглядаються. 
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 У разі виявлення порушень розділу Регламенту «Учасники змагань» команда знімається 

з турніру, позбавляється усіх нагород, а результати її ігор анулюються. 

 

 

VIІ. Умови проведення змагань 

 

 Порядок проведення змагань визначається оргкомітетом змагань відповідно до даного 

Регламенту із врахуванням наступного: 

а) учасники змагань допускаються до гри тільки після медичного обстеження; 

б) у грі приймають участь 4 польові гравці і воротар. Кількість замін необмежена;  

в) тривалість гри: 

– Попередній етап - два тайми по 10 хвилин «брудного часу» з перервою 3 хв.  

– Основний етап – два тайми по 10 хвилин «брудного часу» з перервою 3 хв.  

– Фінал - два тайми по 15 хвилин «брудного часу». У випадку нічийного результату 

відразу пробиваються 6-метрові (по 3 удари). 

– В матчі за Суперкубок та фінальному матчі гра триває два тайми по 15 хв. 

«брудного часу». У випадку нічийного результату після пробиття трьох 6-метрових 

ударів пробиваються 6-метрові удари доти, доки одна з команд не заб’є на один м’яч 

більше, ніж друга після рівної кількості ударів. 

* у випадку тривалої перерви під час матчу з «брудним» часом (у випадку виходу лікаря 

на майданчик, тощо) головний суддя на власний розсуд може зупиняти час 

г) будь-яке порушення у штрафному майданчику карається 6-ти метровим штрафним 

ударом. Усі гравці, крім гравця, який виконує 6-ти метровий удар, повинні 

розташуватися за межами штрафного майданчика; 

д) гру обслуговують 4 арбітри та інспектор, що виконує функцію хронометриста, 

водночас слідкує за порядком проведення змагань та матчу; 

ж) футболісти допускаються до участі в іграх у м’якому спортивному взутті (кеди, 

кросівки і т.п.) без чорної підошви. 

е) правило гри голкіпера - воротар вводить м’яч в гру тільки руками.  

є) Умови пробивання 6-метрового удару: тренер подає арбітру список гравців, які 

пробиватимуть 6-метровий удар. Удар здійснюють всі члени команди. У випадку не рівної 

кількості гравців у командах - склад прирівнюється до команди з меншою кількістю гравців.  

Футболіст, який отримав два попередження в одній грі, пропускає чергову гру, а також 

пропускає чергову гру після четвертого попередження. Футболіст, вилучений з поля, 

автоматично пропускає чергову гру. Він допускається до участі в змаганнях лише після 

рішення головної суддівської колегії. 

На футболці гравця повинен бути номер, відповідний тому, який значиться за гравцем у 

рапорті арбітра. Гравці грають у футболках з однаковим номером від першого матчу 

попереднього етапу до фінальних матчів, зміни допускаються лише в період дозаявки. 

Якщо команди, що зустрічаються, мають ігрову форму однакового кольору, змінює 

форму команда номінальних гостей (футбольні жилетки надає організатор змагань). 

Команді, що не з’явилася на гру бо залишили поле до того, як пролунав фінальний 

свисток, зараховується технічна поразка (0:5), а супернику – технічна перемога (5:0). 

Команда, яка не з’явилася на одну з ігор без поважної причини отримує офіційне 

попередження. Після другої неявки - до участі в подальших змаганнях не допускається, 

результати анульовуються, команда позбавляється подарунків. 

Ігри Шкільного турніру з футзалу «Кубок міського голови та НФК «Ураган» 

проводяться згідно календаря. Перенесення матчів можливе виключно за погодження 

оргкомітету за умови завчасного подання заявки про перенесення матчу затвердженої підписом 

директора та печаткою школи (не пізніше 5 днів до початку матчу) та наявності поважних 

причин: 

1) відсутність більше половини заявлених гравців команди у зв’язку з хворобою 

(відсутність підтверджена довідками про хворобу гравців); 

2) відсутність більше половини заявлених гравців у зв’язку з загальношкільною 

поїздкою за межі України; 
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3) відсутність більше половини гравців у зв’язку з участю у інших заходах 

санкціонованих департаментом освіти та науки Івано-Франківської міської ради 

(окрім спортивних змагань). 

Відсутність половини чи менше гравців або ж участь гравців у інших змаганнях в день 

матчу не вважається поважною причиною для перенесення матчу. 

 

У технічній зоні разом з командою має право бути тільки тренер та представник команди 

(згідно заявки), ідентифікатором представників є перепустка. У випадку порушення команда 

отримує попередження.  

 

Процедура проведення матчів 

1. За 12 хвилин до початку матчу команди можуть виходити на розминку у визначених 

зонах поза ігровим майданчиком. 

2. За 4 хвилини команди шикуються на боковій лінії для перевірки екіпірування, заявочних 

карток учасника. Перед шикування представник (тренер) команди роздає кожному 

футзалісту картку учасника. Арбітр індивідуально перевіряє та ідентифікує картку 

учасника з гравцем. Представники команд мають право разом з арбітрами перевірити 

картку кожного з футболістів команди-суперниці. 

3. За 2 хвилини до початку матчу інформатор запрошує футзалістів команд умовних 

господарів та гостей, називаючи прізвища та ігровий номер, розташовуватися в центрі 

майданчика обличчям до суддівського стола. Арбітри виводять команди на майданчик та 

розташовуються між командами. футболісти вітають глядачів та один одного. 

4. Футболісти команди-гостей перед початком матчу розташовуються навпроти своєї 

технічної зони, проходять повз арбітрів і команду-господарів, вітаючи кожного 

рукопотисканням, після чого повертаються на початкову позицію, проходячи за 

футболістами команди-господарів та арбітрами, після чого футболісти комаенди-

господаря проходять повз арбітрів, вітаючи кожного рукопотисканням, і повертаються 

на початкову позицію, проходячи за арбітрами. 

5. Після привітання арбітр, шляхом жеребкування з капітанами команд, визначає права 

вибору воріт та право початкового удару. 

6. Обов’язковим є рукопотисканням головних тренерів команд біля лав запасних до 

початку та після закінчення матчу. Ініціатором рукопотискання виступає головний 

тренер умовно команди-господаря. 

7. Після закінчення матчу футболісти дякують глядачам за підтримку. Капітани команд 

рукопотисканням дякують арбітрам та один одному за проведений матч. 

8. Після матчу у разі необхідності здійснюється командне фотографування. 

 

VIIІ. Арбітраж 

 

Арбітраж матчів здійснюють гравці команди «Ураган-2 КФВ», тренери Академії НФК 

«Ураган», які пройшли навчання на семінарах футбольних арбітрів, а також арбітри районних, 

міських, обласних колегій футбольних арбітрів. 

 

ІХ. Протести 

 

 Представник команди, який подає протест, повинен після закінчення гри повідомити про 

це арбітра та представника команди-суперниці. Заява про подачу протесту фіксується в рапорті 

арбітра. 

 Письмовий протест повинен бути мотивований, завірений представником команди, і 

подається: 

– головному арбітру не пізніше, ніж через 30 хв. після завершення гри. 

Не розглядаються протести, якщо вони подані на рішення, прийняті арбітром у разі: 

– призначення або не призначення вільних, штрафних, 6-ти метрових ударів, 10- 

метрових ударів; 

– визначення виходу м’яча за межі поля та надання права на введення м’яча у гру; 
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– зарахованого або не зарахованого взяття воріт; 

– попередження та вилучення гравців з поля. 

 Подані протести розглядаються оргкомітетом змагань. 

Несвоєчасно подані та не зафіксовані у рапорті арбітра протести не розглядаються. 

 

Х. Визначення переможців 

 

 Під час попереднього та основного етапів ігри проводяться за коловою системою. Місця 

в групах визначаються: 

 1) за найбільшою кількістю набраних очок (перемога – 3 очки, нічия – 1 очко, поразка – 

0 очок). 

 2) за загальною різницею кількості забитих та пропущених м’ячів; 

 3) за більшою кількістю перемог; 

 4) за результатами особистої зустрічі. 

У разі рівної кількості очок у двох і більше команд перевагу дістає команда, яка має 

кращі показники між ними (п. 1-4). Якщо переможця не можна визначити за показниками п.1-4, 

переможець визначається за сліпим жеребом. 

В фінальних матчах Чемпіонського етапу змагань у випадку нічиї переможець 

визначається за пробиттям серії пенальті – по три 6-метрові удари. У випадку нічийного 

результату після пробиття трьох 6-метрових ударів пробиваються 6-метрові удари доти, доки 

одна з команд не заб’є на один м’яч більше, ніж друга після рівної кількості ударів. 

 

ХІ. Організаційні заходи та фінансові витрати 

 

 Витрати на організацію і проведення Шкільного турніру з футзалу «Кубок міського 

голови та НФК “Ураган” на всіх етапах несе оргкомітет змагань: 

– оплата добових та харчування арбітрів; 

– оплата добових та харчування медпрацівника; 

– оренда спортивних споруд; 

– забезпечення арбітражу. 

Загальноосвітні школи: 

– витрати на проїзд команд-учасниць. 

 

ХІІ. Нагородження 

Команди-учасниці матчу за Суперкубок нагороджуються пам’ятними дипломами 

учасника змагань, кожен учасник – медалями учасника матчу за Суперкубок та переможця 

Суперкубку. Команда-переможець нагороджується Перехідним кубком, який зберігається в 

школі переможця протягом навчального року до наступного розіграшу. 

Команди-учасниці кожної з ліг («Золота», «Срібна», «Бронзова») «Кубку міського 

голови та НФК «Ураган» нагороджуються пам’ятними дипломами учасника змагань, кожен 

учасник - пам’ятними подарунками від НФК «Ураган» та партнерів турніру. До нагородження 

допускаються тільки ті учасники, які згідно заявки та протоколів приймали безпосередню 

участь в матчах.  

Команда-переможець кожної з ліг («Золота», «Срібна», «Бронзова») «Кубку міського 

голови та НФК «Ураган» нагороджується комплектом ігрової форми та Перехідним кубком, 

який зберігається в школі переможця протягом навчального року до наступного розіграшу. 

Гравці нагороджуються пам’ятними дипломами та медалями, подарунками від партнерів. 

Команда-фіналіст кожної з ліг («Золота», «Срібна», «Бронзова») «Кубку міського голови 

та НФК «Ураган» нагороджується комплектом ігрової форми. Гравці і тренери команд-

фіналістів кожної з ліг («Золота», «Срібна», «Бронзова») «Кубку міського голови та НФК 

«Ураган» нагороджуються грамотами та медалями від НФК «Ураган».  

Кожна з команд учасниць основного етапу отримує грошові кошти на реалізацію ідеї 

школи відповідно до зайнятого місця. Загальна сума призового фонду 251 000 грн. 
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Золота ліга          Срібна ліга       Бронзова ліга 

1 місце – 40 000 грн  1 місце – 13 000 грн  1 місце – 7 000 грн 

2 місце – 21 000 грн  2 місце – 11 000 грн  2 місце – 5 000 грн 

3 місце – 18 000 грн  3 місце – 10 000 грн  3 місце – 4 000 грн 

4 місце – 16 000 грн  4 місце – 9 000 грн  4 місце – 3 000 грн 

5 місце – 15 500 грн  5 місце – 8 500 грн  5 місце – 2 500 грн 

6 місце – 14 000 грн  6 місце – 8 000 грн  6 місце – 2 000 грн 

7 місце – 13 500 грн  7 місце – 7 500 грн  7 місце – 1 500 грн 

8 місце – 13 000 грн  8 місце – 7 000 грн  8 місце – 1 000 грн 

 

Разом: 151 000 грн  Разом: 74 000 грн  Разом: 26 000 грн 

 

Визначаються і нагороджуються пам’ятними призами кращі гравці змагань, а саме у 

кожній з ліг («Золота», «Срібна», «Бронзова») визначається: кращий гравець та кращий 

бомбардир. 

Номінації «Кращий тренер», «Кращий захисник», «Кращий голкіпер», «Гравець-

відкриття» «Кращий гол» визначаються серед усіх учасників змагань.  

 

ХІІІ. Фінансові витрати 

 

Витрати на організацію і проведення міського Шкільного турніру з футзалу «Кубок 

«Ураган» на всіх етапах: 

- інспектування ігор, медичний супровід, спортивний інвентар для організації проведення 

змагань (м’ячі, комплекти жилеток з номерами), оплата суддівства, нагороди (медалі, кубки, 

статуетки, грамоти), комплекти ігрової форми та футзальні м’ячі, інші організаційні витрати - 

НФК «Ураган» та місцеві партнери; 

- головний приз (грошові кошти на суму 251 000 грн) - департамент освіти та науки 

Івано-Франківської міської ради. 

 

ХІV. Кінцеві положення  

Питання не врегульовані цим Положення вирішуються оргкомітетом. 
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ДОДАТКИ 

 

Додаток № 1 

 

Школа-переможці Кубку міського голови та НФК «Ураган» самостійно здійснюють всі 

необхідні та достатні дії, спрямовані на належне освоєння коштів, а саме: 

1) контакти з підрядними організаціями, що здійснюють ремонтні роботи (складання 

кошторису робіт, проведення експертизи кошторису робіт, витрати на проведення 

експертизи – за рахунок школи-переможця); 

2) контакти з постачальниками спортивного інвентаря (домовленості про ціну, рахунки 

для проплати, отримання товару, витрати за доставку, надання звітних документів); 

3) контакти з департаментом освіти та науки Івано-Франківської міської ради 

(укладання договорів, реєстрація договорів, надання звітних документів). 

 

Школа-переможець здійснює всю комунікаційну роботу самостійно без допомоги 

працівників клубу НФК «Ураган». 
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Додаток №2 

Оргкомітет змагань «Кубок міського голови та  НФК «Ураган» 

 

Червінський Андрій Іванович 

Менеджер Шкільного турніру з футзалу «Кубок міського голови та НФК «Ураган» 

Контактний телефон – 066 876 02 34 

 

Цюпер Надія Іванівна 

спеціаліст першої категорії з питань  

діяльності виконавчих органів міської ради загальної середньої освіти 

 

 



 10 

Додаток № 3 

 

 

ЗАЯВКА 

на участь в шкільному турнірі з футзалу  

«Кубок міського голови та НФК «Ураган» 2019/2020 рр. 

від “________________________”м. Івано-Франківськ. 2019 р. 

    (школа)    

 

№ 

п/п 

П.І.П.учасника 

(повністю) 

Дата 

народження 
Клас 

ПІП одного 

з батьків 

Електронна 

скринька 

батьків 

Контактний 

телефон 

батьків 

Дозвіл 

лікаря 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

 

 

 

 

 

     Директор школи        __________ / __________________ / 

                    Підпис      Прізвище та ініціали 

 

 

 

     Тренер команди __________ / __________________ / 

                    Підпис        Прізвище та ініціали 

 

 

 

 

     Представник команди   __________ / __________________ / 

                    Підпис        Прізвище та ініціали 

 

 

 

 

     Лікар школи              __________ / __________________ / 

                    Підпис       Прізвище та ініціали 

 

 


