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ПОЛОЖЕН

Про проведення Зимового Чемпіонату Харківської області з футзалу 
серед дівочих команд 2001-2002р.и.,

10 лютого 2018 року

1.МЕТА ТА ЗАВДАННЯ
а)популяризація та подальший розвиток дитячого-дівочого футзалу в Україні;
б)удосконалення спортивної майстерності;
в)визначення переможців та призерів.

2.КЕРІВНИЦТВО ЧЕМПІОНАТОМ.
Загальне керівництво і контроль за організацією та проведенням змагань здійснюється 

Харківською обласною федерацією футболу.

3.УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ.
а) учасниками змагань є команди футзальних клубів та дитячо-юнацьких спортивних 

закладів, які своєчасно підтвердили свою участь та оформили заявочну документацію.
б) у складі команди мають право виступати спортсмени, які народилися після 1 січня 

2001р. та молодші , але не молодші ніж на 3 роки від базового віку.

4. ТЕРМІН ТА УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ
а). Змагання проводяться 10 лютого 2018 року у місті Первомайськ , Харківської 

області на базі ДЮ СШ  (ФОК).
Приїзд команд до 10:00
б). Система проведення Чемпіонату:
Дві групи по 3 команди грають у групах за коловою системою «кожен з кожним» 2 

тайми по 10 хвилин.
Далі грають півфінали та фінал. А1-Б2, А2-Б1, потім за 3 місце грають програвші 

команди у півфіналах, а за 1 місце переможці півфінальних матчів. Команди, які посіли треті 
місця у своїх групах грають за 5 місце.

5.3АЯВКА
Клуби (команди), які допущені до Зимового Чемпіонату з футзалу серед дівочих 

команд 2001-2002 р.н., подають до мандатної коміссії наступні документи:
а) два заявочних листи відповідного зразка за підписом та печаткою організації яка 
направляє команду та печаткою місцевого лікувально-фізкультурного закладу .
У заявці вказувати не більше 10 гравців;
б) свідоцтво про народження дитини (копія)
в) учнівський квиток (оригінал) або довідку з місця навчання з фотокарткою, завірену 
печаткою та підписом керівника навчального закладу .

Увага! Без дозволю лікаря спортсменки до змагань не допускаються!!!

6.ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ.
Місця команд , які грають за системою кожен з кожним, визначаються за найбільшою 
кількістю очок:

За перемогу -  3 очка 
За нічию — 1 очко



За поразку — 0 очок
У випадку рівності очок у двох та більше команд перевагу отримує та команда, яка 
має:
а ) кращий результат в іграх між собою (кількість очок, далі кількість перемог, 
різниця забитих та пропущених м ’ячів, найбільша кількість забитих м'ячів);
б) найбільшу кількість перемог у всіх іграх;
в) кращу різницю забитих та пропущених м ’ячів у всіх іграх;
г) найбільшу кількість забитих м ’ячів;
д) найменшу кількість штрафних очок : за вилучення -  Зочка, 
за попередження -Іочко.

- Якщо якась команда не явилася на гру їй зараховується технічна поразка : 5-0.
7.АРБІТРАЖ

а).Федерація призначає Головну суддівську колегію: головного суддю та секретаря 
змагань.
б). Арбітраж матчів проводять арбітри визначенні Комітетом арбітрів ХОФФ.

8. ПРОТЕСТИ ТА АПЕЛЯЦІЇ
Протести та апеляції подаються Головній суддівській колегії (головний суддя, 

секретар змагань) протягом 60 хвилин після матчу, рішення якої остаточне та 
обов’язкове для виконання. Головна суддівська колегія не розглядає скарги на 
рішення, які прийняв арбітр.

9.НАГОРОДЖЕННЯ.
Команді -  переможниці та призерам вручається кубок та дипломи відпонідного 

зразка. Кращі гравці чемпіонату нагороджуються дипломами.
НЕФІНАНСОВІ ВИТРАТИ, 

а).Витрати з проведення ігор (робота медичного працівника), арбітраж (харчування, 
заробітна плата) та нагородною атрибутикою здійснюється за рахунок ХОФФ.

б).Компенсація витрат , пов’язаних з відрядженням на ігри (проїзд, харчування) за 
рахунок відряджуючої організації .

Всі питання стосовно даного турніру :
050-040-29-93 -  Покойний В’ячеслав Анатолійович;
093-40-850-66, 099-466-92-75 - Покус Анна Євгенівна.

Увага! Без дозволю лікаря спортсменки до змагань не допускаються!!!


