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РЕГЛАМЕНТ 

проведення першості міста Калуша 

з міні-футболу серед ветеранів 2017 року 

 

1. Мета і завдання. 
1.1. Першість міста Калуша з міні-футболу серед ветеранів проводиться з метою: 

 популяризації міні-футболу, як виду спорту;  
 пропаганди здорового способу життя;  

 визначення кращої команди.  
 

2. Керівництво змаганнями. 
2.1. Загальне керівництво здійснює Управління в справах сім’ї, молоді, фізкультури і спорту Калуської 
міської ради, міське Фізкультурно-спортивне товариство «Україна» та Федерація футболу міста 
Калуша.  

2.2. Безпосереднє проведення турніру покладається на суддівську колегію. Інформаційна підтримка –
www.ffc.kalush.net. 
 

3. Час та місце проведення.  
3.1. Першість міста Калуша з міні-футболу серед ветеранів проводиться на майданчику зі штучним 
покриттям, що по вул. І. Франка, 6 поблизу Калуської ЗОШ №1 з 24 вересня 2017 року. 

3.2. Матчі будуть відбуватись по неділях з 9.00 до 14.00 години. 
 

4. Учасники змагань. 
4.1. До участі запрошуються аматорські команди підприємств, трудових колективів та огранізацій 
міста, вік учасників – 35 років і старші. 

4.2. Команди-учасниці першості подають до суддівської колегії заявочний лист відповідного взірця, 
завірений підписом та печаткою лікаря (обов'язково). 
4.3. За участь в матчі гравця, вік якого на момент проведення матчу становив менше 35-ти років, 

винній команді зараховується технічна поразка (-:+), а супернику – технічна перемога (+:-). 
4.4. Учасниками змагань не можуть бути арбітри, які обслуговують дані змагання. 
 

5. Умови проведення змагань. 
5.1. Змагання проводяться за коловою системою (в одне коло) м'ячем розмфру №4 згідно діючих 
Правил гри у футзал. Тривалість матчів складає два тайми по 15 хвилин. 

5.2. До початку проведення матчу представник команди вносить у рапорт прізвища 10-ти футболістів 
(4 гравці в полі, воротар і 5 запасних). 

5.3. Ігри проводяться згідно з календарем змагань, який затверджується суддівською колегією. 
5.4. Матчі розпочинаються у точно визначений час. У випадку неявки на гру команди, цій команді 
зараховується технічна поразка (-:+), а супернику – технічна перемога (+:-). 

5.5. За допущені дві неявки команда знімається із змагань. 



 

6. Заявки команд. 
6.1. Кожна команда в обов’язковому порядку подає до суддівської колегії заявочний лист 

відповідного взірця, до якого вносить не більше 10-ти гравців. 
6.2. Заявочний лист обов'язково повинен бути завірений підписом та печаткою лікаря. 
6.3. На вимогу організаторів змагань представник команди зобов’язаний представити паспорт 

громадянина України, який посвідчує особу, число, місяць, рік народження футболіста. 
 

7. Фінансування. 
7.1. Витрати на придбання афіш, грамот і медалей здійснюються за кошти міської організації ФСТ 
«Україна». 
7.2. Виплати на харчування суддівської колегії під час змагань проводить Федерація футболу міста 

Калуша. 
7.3. Придбання індивідуальних призів (кращий воротар, гравець, бомбардир) здійснюються за кошти 
Управління в справах сім’ї, молоді, фізкультури і спорту Калуської міської ради. 

7.4. Оплата на відрядження та харчування учасників змагань проводяться за кошти відряджуючих 
організацій.  

 

8. Визначення місць. 
8.1. Змагання визначають переможця і призерів першості міста Калуша з міні-футболу серед 

ветеранів, місця визначаються за більшою кількістю очок набраних у всіх матчах.  
8.2. При однаковій кількості набраних очок у двох і більше команд, місця визначаються за такими 
показниками:  

 за більшою кількістю очок набраних у матчах між цими командами;  
 краща різниця забитих і пропущених м’ячів у матчах між цими командами;  

 більша кількість м’ячів забитих у матчах між цими командами. 
 краща різниця забитих і пропущених м’ячів у всіх матчах;  

 більша кількість перемог у всіх матчах;  

 більша кількість м’ячів забитих у всіх матчах.  
8.3. При абсолютній рівності показників місця визначає жереб. 

 
 

9. Нагородження.  
9.1. Команди-призери першості міста Калуша з міні-футболу серед ветеранів будуть відзначені 
грамотами Фізкультурно-спортивного товариства «Україна», медалями, а також індивідуальними 
призами. 

 
 
 

 
 

Даний регламент є офіційним викликом на змагання. 


