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МЕТА ТА ЗАВДАННЯ
Перший Всеукраїнський турнір з футболу на призи «AEGON 2014» проводиться з

метою подальшої популяризації футболу на території України, підвищення рівня
спортивної майстерності юних футболістів, для зміцнення дружніх стосунків між
спортивними організаціями України, для реклами компанії «AEGON life Ukraine», для
визначення кращих команд та гравців.

ТЕРМІН ТА МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ
Міжнародний турнір з футболу серед дитячих команд 2001-2002 р.н., буде

проведено з 17 по 19 жовтня 2014 року в м. Вінниця на стадіоні «Центрального парку
культури і відпочинку» за адресою: м. Вінниця, вул. Хлібна, 1.

 Приїзд та розміщення команд 16 жовтня 2014 року.

 Мандатна комісія 16 жовтня 2014 року з 16-00 до 18-00 у
адміністративному приміщенні стадіону Центрального парку культури і
відпочинку за адресою: м. Вінниця, вул. Хлібна, 1.

 Відкриття змагань 17 жовтня 2014 року.

 Початок змагань 17 жовтня о 09-00.
Команди, що прибувають на змагання, повинні надати офіційне підтвердження

про участь у турнірі до 30 вересня 2014 року.

КЕРІВНИЦТВО ЗМАГАННЯМИ
Загальне керівництво змаганнями, підготовкою та проведенням змагань здійснює

організаційний комітет затверджений та узгоджений з управлінням сім’ї, молоді та



спорту Департаменту гуманітарної політики Вінницької міської Ради. Безпосереднє
проведення змагань покладається на ВМГО «Федерація футболу».

СПОРТСМЕНИ-УЧАСНИКИ
До участі у змаганнях допускаються: збірні команди регіонів, СДЮШОР, ДЮСШ,

КФК, ЗОШ та інших клубів, що подали попередню заявку на участь у змаганнях. Вік
гравців групи 2001-02 роки народження (при необхідності можуть бути заявлені гравці
2003 р.н.).

ПОРЯДОК І СТРОКИ ПОДАЧІ ЗАЯВОК
Перед початком змагань кожна команда повинна обов’язково подати наступні

документи: заявку команди з медичними допусками до змагань з печаткою медичного
працівника проти кожного футболіста (зразок додається). Для проходження
мандатної комісії усі учасники змагань повинні мати документи, що засвідчують вік
кожного з гравців, а саме: оригінал учнівського квитка, свідоцтво про народження
учасника змагань, або оригінал проїзного документу на виїзд дитини за кордон.
Мандатну комісію проводить оргкомітет змагань до їх початку, щодо відповідності усіх
гравців заявленій віковій категорії.

ОРГАНІЗАЦІЯ, УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ

Змагання проводяться згідно діючих правил FIFA.

СИСТЕМА ПРОВЕННЯ ТУРНІРУ

Турнір проводиться за коловою системою в одне коло у чотирьох групах.

Після визначення місць у кожній з груп проводяться матчі плей-офф для
визначення остаточних місць у змаганнях (згідно графіку проведення турніру,
додається).

Турнір поводиться на відкритому повітрі, на футбольних майданчиках зі
штучним покриттям (взуття футзальне), зменшених розмірів (55 х 40 м).

Змагання проводяться м’ячем №5.
Розмір воріт становить – 5 х 2 м.
Тривалість гри складає два тайми по 20 хвилин. Перерва між таймами 5 хвилин.

Максимальний склад команди: 16 гравців та 2(1) тренери, на полі одночасно 8 гравців
(сім польових та один воротар).

Кількість замін необмежена (дозволяються зворотні заміни).

ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ

Місця команд визначаються за сумою набраних очок, в результаті
проведених ігор. За перемогу команда одержує 3-очка, за нічию-1 очко, за поразку-0 очок.

При рівності очок у двох і більше команд переможець визначається:

- За кращою різницею забитих та пропущених м’ячів;
- За кількістю забитих м’ячів;
- За кількістю перемог;



- По результатам особистої зустрічі;
- За дисциплінарними покараннями;
- За жеребкуванням.
У матчах плей-офф до наступного етапу проходить команда, яка виграла матч. При

нічийному рахунку матчах у плей-офф для визначення переможця кожна команда пробиває
по п’ять 9-метрових штрафних ударів (пенальті). Якщо переможця визначено не буде, то
пробиваються по одному 9-метровому штрафному удару до перемоги.

ДИСЦИПЛІНАРНІ САНКЦІЇ

У разі отримання в одній грі 2 жовті картки або прямої червоної картки – гравець
вилучається до кінця матчу. На груповій стадії гравець має право брати участь у
наступній грі. На стадії плей-офф – пропускає одну гру. Три жовті картки набрані у
різних матчах прирівнюються до червоної картки. У такому разі гравець пропускає
наступну гру.

Протести та скарги подаються до керівництва проведення змагань.

ФІНАНСОВІ ВИТРАТИ

Витрати, пов’язані з організацією турніру з футболу (оплата суддівської колегії,
нагородження учасників змагань, медичне забезпечення) за рахунок компанії ПрАТ «СК
«ЕЙГОН Лайф Україна» та внесків спонсорських компаній.

Транспортні витрати пов’язані з відрядженням команди до місця змагань,
харчуванням, за рахунок відряджуючої сторони.

До участі змаганнях допускаються команди, які отримали дане положення
Склад команди – 18 чоловік (гравці, тренер, представник).

НАГОРОДЖЕННЯ

Команда-переможець та призери нагороджуються кубками та медалями
відповідних ступенів, дипломами та пам’ятними призами.

Кращі гравці: воротар, захисник, півзахисник, нападник, бомбардир та гравець
турніру нагороджуються грамотами та спеціальними призами.

Кращий гравець у кожній команді нагороджується дипломом та подарунком.

ДАНЕ ПОЛОЖЕННЯ Є ОФІЦІЙНИМ ВИКЛИКОМ НА ТУРНІР


