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Положення 

про проведення турніру «SPARTA SUMMER CUP–2018» 

 

1. Мета і завдання 

Змагання проводяться з метою популяризації дитячо-юнацького  футболу, обміну 

інформацією, налагодження стосунків між клубами, розвитку особистих і загальнокомандних 

навичок та вмінь. 
 

2. Керівництво змагань 

Загальне керівництво та організацію змагань здійснює ДЮФК «Спарта». 

Арбітраж покладається на кваліфікований суддівський склад. 
 

3. Місце проведення, терміни, учасники змагань 

Усі ігри турніру проходитимуть на футбольних майданчиках ГРК «Маленький Париж» 

(м. Чернівці, вул. Яблунівська, 10А) та ЗОШ №33 (м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 152А). 

Розміри поля: 20 м × 40 м. Покриття – штучне. Розмір воріт – 3м × 2м. 

Учасники турніру – команди дитячо-юнацьких спортивних закладів, футбольних клубів, 

СДЮШОР, ДЮСШ, ДЮФК з різних міст України.  

Терміни проведення змагань по вікових категоріях: 

1) U–10 (гравці 2009 р.н. та молодші) – 12.08-15.08.2018 р. 

2) U–9 (гравці 2010 р.н. та молодші) – 16.08-19.08.2018 р. 

3) U–8 (гравці 2011 р.н. та молодші) – 20.08-22.08.2018 р. 
 

4. Система проведення змагань 

Змагання відбуваються згідно діючих правил футболу, дозволяються зворотні заміни 

гравців. 

Ігри проводяться у форматі 4+1, тривалість матчу – 2 тайми по 20 хв., перерва між 

таймами 5 хв. (U–10) та 2 тайми по 15 хв., перерва між таймами 5 хв. (U–9, U–8). 

Кожна з команд зіграє матчі групового етапу та стикові матчі для визначення 

підсумкових місць команд в турнірі, переможця та призерів змагань. 
 

5. Визначення місць команд 

За перемогу команді нараховується 3 очки, за нічию – 1 очко, за поразку очки не 

нараховуються. 

Місце команди на першому (груповому) етапі визначається за такими показниками, 

отриманими у всіх матчах:  

1. Більша кількість набраних очок 

2. При рівності показників, вказаних у п.1 цієї статті, у двох і більше команд, перевагу 

отримують команди, які в особистих матчах з усіма конкурентами мають кращі показники: 



а) більша кількість набраних очок; 

б) більша кількість перемог;   

в) краща різниця забитих і пропущених м’ячів.  

3. При рівності показників, вказаних у п.2 цієї статті, у двох і більше команд, перевагу 

отримують команди, які в усіх матчах мають кращі показники: 

а) краща різниця забитих і пропущених м’ячів;  

б) більша кількість забитих м’ячів; 

в) найменша кількість балів за попередження та вилучення (попередження – 1 бал, 

вилучення – 3 бали); 

г) за жеребом. 

На другому етапі переможець визначається за підсумками гри. У разі нічийного 

результату призначається серія пенальті по 5 ударів, далі за необхідністю по одному удару до 

виявлення переможця.  

 

6. Нагородження переможців 

Команди-призери турніру, що посядуть 1-3 місця отримують Кубок на команду, кожен 

із гравців отримує медаль. 

Команди, які не зайняли призові місця, отримують медалі за участь у змаганнях. 

Також будуть вручені індивідуальні нагороди за номінаціями – «Кращий воротар», 

«Кращий захисник», «Кращий нападник», «Кращий гравець» 

 

7. Заявка 

В день приїзду кожна команда повинна надати заявочний лист, підписаний директором 

клубу (ДЮСШ), тренером та лікарем.  

Кількість гравців у заявочному листі – до 15 чоловік. 

Тренер повинен мати документи, що засвідчують особу кожного футболіста (паспорт 

футболіста / свідоцтво про народження) і при необхідності надати їх на вимогу організаторів 

змагань та у разі виникнення спірних ситуацій. 

 

8. Фінансові умови та умови прийому учасників 

Трансфер до міста проведення, проживання та харчування здійснюється за рахунок 

команди, що дає згоду на участь у змаганнях.  

Внесок за участь у турнірі становить 1500 грн., включає зустріч команд на 

залізничному/авто вокзалі та відправлення по закінченню змагань. Трансфер на ігри та з ігор 

– за домовленістю. 

Для підтвердження участі в турнірі за 1 тиждень до початку турніру команди 

повинні перерахувати внесок на рахунок ГО ДЮФК «Спарта»:  

р/р 26003051508134 в ПАТ КБ ПриватБанк, МФО 356282, ЄДРПОУ 40039583 

Оплата за роботу медичного працівника, бригади арбітрів, витрати, пов’язані з 

нагородженням – за рахунок організаторів турніру та спонсорів. 

 

Контактна інформація: +380956005000, sparta.chernivtsi@gmail.com  

З найкращими побажаннями, ДЮФК «Спарта» (м. Чернівці) 

 
Дане положення є офіційним запрошенням для участі у турнірі! 
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