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1. Мета і завдання.  

• Популяризація футзалу, як виду спорту.  

• Пропаганда здорового способу життя.  

• Визначення Чемпіона міста Калуша з футзалу серед ветеранів. 

• Виконання програми розвитку футболу.    

2. Час та місце проведення.  

Змагання Чемпіонату міста Калуша з футзалу серед ветеранів проводяться 

на базі спортивного комплексу ДЮСШ «Сокіл» по вул. Литвина, 2 з 6 

лютого по 8 березня 2021 року.     

3. Учасники змагань.  

До участі в турнірі запрошуються аматорські команди в складі 12-ти 

чоловік: 4 гравці в полі, воротар, 6 запасних + представник. Вік учасників: 

кожна команда може заявити не більше 2-х гравці вікової категорії 40-45 

років, решта – старші 45 років. До всіх команд-учасниць діє обов’язкова 

вимога – єдина форма (одинакові гетри, футболки, труси). У випадку збігу 

кольорів форми команда "гості" (в протоколі вказується другою) 

використовує запасний комплект ігрової форми.    

4. Система проведення змагань.  

Змагання Чемпіонату міста Калуша з футзалу серед ветеранів проводяться 

згідно діючих Правил гри у футзал за коловою системою (в одне коло). 

Черговість матчів і формування календаря – згідно проведеного 

жеребкування. 

 

5. Визначення переможців.  

Змагання визначають переможця і призерів Чемпіонату міста Калуша з 

футзалу серед ветеранів, місця команд визначаються за кількістю очок 

набраних у всіх матчах. При однаковій кількості набраних очок у двох і 

більше команд, місця в турнірній таблиці визначаються за такими 

показниками:  

• за більшою кількістю очок набраних у матчах між цими командами;  

• більша кількість перемог 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;  
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• більша кількість перемог у всіх матчах;  

• краща різниця забитих і пропущених м’ячів у всіх матчах;  

• більша кількість м’ячів забитих у всіх матчах.  

При абсолютній рівності показників місця команд визначає жереб.  

 

6. Нагородження.  

Команда-переможець та призери Чемпіонату міста Калуша з футзалу 

будуть відзначені грамотами Управління в справах сім’ї, молоді, фізичної 

культури і спорту, медалями, а також призами в індивідуальних номінаціях 

«кращий бомбардир» і «кращий гравець». 

 

7. Заявки команд.  

У Відкритому Чемпіонаті міста Калуша з футзалу зможуть брати участь 

тільки зареєстровані та заявлені через Єдину базу даних УАФ гравці. 

Термін подачі заявок – до 4 лютого 2021 року. Переходити гравцеві з однієї 

команди в іншу забороняється. 

Заявковий період триває до 12 лютого 2021 року. Гравці, які вперше беруть 

участь в змаганнях і не внесені до Єдиної бази даних УАФ, подають 

актуальну фотографію розміром 3х4 см і якісну фотокопію паспорта 

громадянина України або закордонного паспорта. 

На кожну команду-учасницю змагань виготовляється Заявковий лист, який 

публікується на сайті Федерації футболу м. Калуша. До початку матчу 

представники команд вносять прізвища гравців у протокол. Арбітри 

зобов’язані перевірити ідентичність особи гравця, який виходить на 

майданчик, а також відповідність запису у рапорті арбітра із Заявковим 

листом.  

 

8. Дисциплінарні стягнення. 

В чемпіонаті міста Калуша з футзалу серед ветеранів діють ті ж самі 

дисциплінарні санкції, які застосовуються для Відкритого чемпіонату, 

першості та розіграшу Кубка міста Калуша з футзалу в сезоні 2020/2021. 

Гравці, котрі отримали вилучення можуть брати участь в наступному матчі, 

крім дисциплінарних проступків, які стосуються пунктів 5-9 «Переліку 

санкцій до учасників змагань» і підпадають до розгляду на засіданні 

Контрольно-дисциплінарного комітету. 

 

9. Керівництво змагань.  
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Загальне керівництво здійснює Управління в справах сім’ї, молоді, 

фізкультури і спорту Калуської міської ради та міська Федерація футболу. 

Безпосереднє проведення турніру покладається на Комітет з проведення 
змагань. Офіційна сторінка в мережі Інтернет: www.ffk.kalush.net, 

електронна адреса: ffk.kalush@ukr.net.  

Контактні телефони: +380663792565; +380982512511.  

 

10. Фінансування.  

Витрати по організації змагань і придбанню нагородної атрибутики 

здійснюються за кошти Управління в справах сім’ї, молоді, фізкультури і 

спорту Калуської міської ради, Федерації футболу м. Калуша. Оплата 

відрядження та харчування учасників змагань здійснюється за кошти 

відряджуючих організацій. 

 

 

http://www.ffk.kalush.net/
http://www.ffk.kalush.net/

