
ЗАТВЕРДЖУЮ 

Начальник Миколаївського обласного 

відділення (філії) Комітету з  фізичного  

виховання та  спорту Міністерства 

освіти та науки України  

 

____________ Олександр КУЛІШОВ 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Голова Асоціації футболу  

Миколаївської області 

 

 

 

_________ Олександр ПАСІЧНИЙ 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про проведення змагань з футболу на кубок Заслуженого майстра спорту 

України Протасова Олега Валерійовича  

серед команд ДЮСШ, юнаків 2006-2007 років народження 

 

1. Цілі та завдання 

- зміцнення здоров’я та формування навичок здорового способу життя; 

- популяризація футболу серед дітей та юнацтва; 

- підвищення спортивної майстерності юних футболістів; 

- підвищення якості роботи по підготовці спортивних резервів до збірних 

команд України. 

2. Терміни і місце проведення 

Змагання проводяться 17-19 вересня 2020 року м. Очаків (стадіон 

«Артанія»). 

 

17.09.2020 - приїзд команд. 

12.00 год. – 14.30 год.  – засідання мандатної комісії; 

14.30 год. – 15.00 год. – жеребкування; 

15.00 год. – семінар для директорів та тренерів за темою: «Новітні аспекти 

суддівства у футболі, відповідно до правил Асоціації футболу України 2020 

року» (Проводить семінар голова комітету арбітрів АФМО Міланіч В.О.) 

 

18.09.2020 

09.00 год. – початок змагань. 

11.00 год. – урочисте відкриття. 

 

19.09.2020 

09.00 год. – фінальні ігри 

14.00 год. – урочисте закриття змагань та нагородження переможців. 

 

3. Керівництво проведенням змагань 
 

Загальне керівництво підготовкою і проведенням змагань здійснює 

Миколаївське обласне відділення (філія) Комітету з фізичного виховання та 

спорту Міністерства освіти і науки України спільно з Асоціацією футболу 

Миколаївської області. 



Безпосереднє проведення обласних зональних змагань з футболу 

покладається на головну суддівську колегію, яку затверджує Комітет арбітрів 

Асоціації Миколаївської області. 
 

4. Учасники змагань 
 

До участі в змаганнях з футболу допускаються юнаки 2006-2007 років 

народження, учні ДЮСШ системи освіти Миколаївської області допущені 

лікарем за станом здоров’я до участі в змаганнях. 

Склад команди: 12 учасників + 1 представник. 

 

5. Характер заходу, умови та система проведення змагань 

Змагання проводяться згідно з правилами гри в футбол, затвердженими 

ФІФА та відповідно до даного Положення.  

У грі можуть приймати участь не більше 12 гравців згідно технічної 

заявки на гру. 

Гра складається з 2-х таймів по 15 хвилин та 5 хвилинною перервою.  

Арбітр є єдиним хронометристом часу гри.  

Кожна команда повинна мати по 2 комплекти форми різного кольору.           

Футболіст вилучений з поля, автоматично дискваліфікується на одну гру і до 

наступних матчів допускається лише з дозволу головної суддівської колегії. 

За вживання нецензурної лайки, спортсмен дискваліфікується зі змагань 

без права заміни. 

За перемогу команда отримує 3 очка, нічия – 1 очко, за поразку – 0 очок. 

При визначенні переможців за однаковою кількістю очок у двох і більше 

команд, перевага надається команді, що набрала: 

- більшу кількість очок у зустрічах між собою; 

- кращу різницю забитих і пропущених м'ячів в усіх зустрічах; 

- більшу кількість забитих м'ячів в усіх зустрічах. 
 

6. Безпека та підготовка місць проведення змагань 

Безпека та підготовка місць проведення обласних змагань здійснюється 

відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.12.1998 року                   

№ 2025 «Про порядок підготовки спортивних споруд та інших спеціально 

відведених місць для проведення масових та культурно-видовищних заходів». 

Відповідальність за підготовку спортивних споруд та медичне 

обслуговування покладається на директора Очаківської ДЮСШ Саскевича В.В.     

Директор ДЮСШ не менше ніж за 4 години до початку змагань забезпечує 

проведення оперативно-технічного огляду споруд, складає Акт про готовність 

до проведення заходу. Акт є обов’язковим документом, що додається до 

технічного звіту головної суддівської колегії. 

 

7. Умови фінансування заходу 

Миколаївське обласне відділення (філія) Комітету з фізичного виховання 

та спорту Міністерства освіти та науки України спільно з Асоціацією футболу 



Миколаївської області здійснює організаційно-практичні заходи по підготовці 

та проведенню обласних змагань, забезпеченню суддями, протоколів змагань. 

Витрати на участь в змаганнях учасників, а саме проїзд, добові, 

харчування, здійснюються за рахунок установ, що відряджають. 

Кожна команда на змаганнях повинна мати укомплектовану аптечку з 

набором медикаментів для надання першої медичної допомоги, у тому числі з 

обов'язковою наявністю в ній еластичного бинту, пластиру, заморозки.  
  

8. Строки та подання заявок на участь у змаганнях  

Представники команд повинні до 1 вересня 2020 року надати 

підтвердження про участь  (форма довільна) до Миколаївського обласного 

відділення (філії) Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства 

освіти і науки України, на електронну адресу: noufvs@ukr.net або за телефоном: 

063 9778687. 

Представник команди в день змагань надає до головної суддівської колегії 

наступні документи: 

- надруковану іменну заявку, завірену директором навчального закладу, 

лікарем за місцем навчання; 

- на кожного учасника обласних змагань: учнівське посвідчення, або 

довідку з місця навчання з фотокарткою та завіреною печаткою навчального 

закладу; 

- паспорт (для осіб старше 14 років) або свідоцтво про народження. 

При відсутності будь-якого з документів, спортсмени не допускаються до 

змагань. 

 

Примітка:  
 Ксерокопії документів (паспортів, свідоцтво про народження, учнівських квитків) не 

завірені закладом освіти вважаються не дійсними та не дають права брати участь у 

змаганнях. 

 При відсутності будь-якого з вищеназваних документів, команда або спортсмен до 

змагань - не допускаються. 
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