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І. Мета і завдання

Головною метою обласного Шкільного турніру з футзалу на  «Кубок НФК
«Ураган» є:

- популяризація  та  підвищення  масовості  дитячо-юнацького  футзалу  в
області;

- організація  фізкультурно-оздоровчої  і  виховної  роботи  в
загальноосвітніх школах;

- зміцнення здоров’я дітей та підлітків, залучення їх до регулярних занять
футзалом;

- популяризація здорового способу життя, спорту, футзалу;
- виявлення  кращої  команди  області  для  подальшої  участі  у

всеукраїнських змаганнях – «Шкільній футзальній лізі України»;
- покращення спортивної інфраструктури навчальних закладів області. 

ІІ. Керівництво змаганнями

Змагання проводяться в два етапи. Перший – серед учнів загальноосвітніх
шкіл  районів,  міст  обласного  значення  та  об’єднаних  територіальних  громад.
Другий (фінальний) – серед переможців першого етапу.

Загальне  керівництво  змаганнями  здійснює  оргкомітет  в  складі
представників:

- департаменту освіти і науки Обласної державної адміністрації;
- Івано-Франківського обласного відділення (філія) Комітету з фізичного

вихованння та спорту МОН України;
- управління молоді і спорту Обласної державної адміністрації;
- НФК «Ураган».
Підготовку  та  проведення  першого  етапу  змагань  здійснюють  органи

управління  освітою  та  спортом  райдержадміністрацій  (міськвиконкомів)  та
об’єднаних територіальних громад.

Відповідальними за підготовку та проведення другого етапу змагань є НФК
«Ураган» та управління молоді і спорту обласної державної адміністрації.

Відповідальність  за  організацію  та  проведення   фінальної  частини
покладається на суддівську колегію та НФК «Ураган».

ІІІ. Учасники змагань

Змагання  юних футболістів  на  Призи  НФК «Ураган»  проводяться  серед
учнів 5 класів шкіл (і молодші) міст обласного значення, районів та об’єднаних
територіальних громад.
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ІV. Терміни та заходи проведення змагань

Етапи Терміни проведення Місце проведення
1-й Березень – квітень В райцентрах та містах

обласного значення
2-й Травень Івано-Франківськ

                                             Основні заходи проекту
1. Заявкова компанія
Перед стартом Шкільного турніру команди подають організаторам документи. 
Деталі в розділі VІІ. Порядок оформлення заявок команди. 

2. Проведення жеребкування турніру
Перед  офіційним  відкриттям  турніру  відбувається  жеребкування.  Всі

команди-учасниці, які подали заявку розподіляються на групи за сліпим жеребом.
Жеребкування  проводиться  в  присутності  вчителів  фізичного  виховання,
представників  органів  управління  освітою  та  спортом  райдержадміністрацій
(міськвиконкомів) та об’єднаних територіальних громад, а
також представників НФК «Ураган». 

Жеребкування проводиться не пізніше як за три календарних дні до старту
1-го етапу змагань. 

3. Обов’язкове проведення урочистого відкриття турніру 
Початок змагань знаменується урочистим відкриттям,  на якому присутні

всі учасники на чолі з тренерами. 
Урочисте  відкриття  турніру  відбувається  за  процедурою:  шикування

команд  з  табличками,  привітання  ведучим  учасників,  вихід  команд  на
спортивний  майданчик  (під  козацький  гімн),  представлення  кожної  школи  та
тренера,  гімн та підняття прапора, привітання учасників представником  НФК
«Ураган»,  представником  обласного  відділення  КФКС  МОН  України,
представником  органів  управління  освіти  та  спорту  райдержадміністрацій
(міськвиконкомів) та об’єднаних територіальних громад, творчий танцювальний
виступ  художнього  колективу,  розміщення  команд  в  залі,  початок  групового
етапу. 

4.Проведення групового етапу шкільного турніру з футзалу.
На  груповому  етапі  в  змаганнях  беруть  участь  збірні  команди

загальноосвітніх  шкіл  у  відповідній  віковій  групі  за  коловою  системою  для
отримання права приймати участь в змаганнях в наступному раунді. В наступний
етап змагань попадають по 2 команди, що зайняли 1 та 2 місця відповідно. 

5.Проведення матчів плей-офф.
Переможці  змагань  групового  етапу  потрапляють  до  ¼  (або  ½)  фіналу

Кубку. На цьому етапі змагань проводиться 2 матчі з умовними господарями та
гостями. За таким принципом відбуваються матчі ¼ стадії, ½ та фіналу.
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6.Проведення конкурсів.
З початком футзальних  змагань  локальні  організатори  можуть дати  старт

творчим  конкурсам,  в  яких  кожен  учень  школи-учасниці  турніру  може  взяти
участь.  Переможці  творчих  конкурсів  по  завершенні  турніру  нагороджуються
призами.

7. Проведення фінальних матчів та обов’язкове урочитсе закриття турніру.
Фінальні  матчі  розігруються  за  1-е  та  3-є  місце.  Після  зіграних  матчів

відбувається урочисте закриття турніру та нагородження, на якому присутні всі
школи-учасниці та футзалісти. 

Процедура  урочистого  закриття  першого  етапу  Шкільного  турніру  з
футзалу «Кубок НФК «Ураган»: шикування команд з табличками, вступне слово
ведучого,  представлення  кожної  школи  та  тренера,  привітання  учасників
представником   НФК  «Ураган»,  представником  обласного  відділення  КФКС
МОН  України,  представником  органів  управління  освіти  та  спорту
райдержадміністрацій (міськвиконкомів)  та  об’єднаних територіальних громад,
подяка партнерам, творчий виступ танцювального колективу, відзначення гравців
в  індивідуальних  номінаціях,  відзначення  учасників  творчих  конкурсів  (при
наявності), відзначення учасників та фіналістів. 

8.Публічний  звіт  та  підбиття  підсумків  проведення  Шкільного  турніру  з
футзалу «Кубок НФК «Ураган».

Після  завершення  обласного  Шкільного турніру  з  футзалу  «Кубок  НФК
«Ураган»  потрібно  провести  процедуру  публічного  звіту  на  офіційному  сайті
НФК «Ураган»  та  в  ЗМІ.  При  необхідності  –  провести  прес-конференцію (за
рішенням оргкомітету).

V. Технічні умови проведення змагань
У випадку, якщо кількість  заявлених команд  від  району, міст  обласного

значення,  об’єднаних  територіальних  громад  менша  8-ми  команд,  то
оргкомітетом  на  засіданні  23.02.2016  року  вирішуватиметься  питання  щодо
участі цих команд у змаганнях на території іншої територіальної одиниці.

Перший  етап  змагань  відбувається  в  єдиному  спортивному  залі  зони
проведення змагань. Розмір залу не повинен бути меншим ніж 16м Х 32 м. (у
випадку відсутності залу з даними параметрами, можливі винятки). Спортивний
зал  повинен  бути  оснащений  роздягалками,  санвузлами,  місцем  для
вболівальників.  В  залі  повинні  бути  дотримані  всі  заходи  безпеки  та
рекомендований температурний режим.

На  матчі  обов’язкова  присутність  лікаря,  коментатора,  фотосупровід,
рекомендований музичний супровід .

Організатори  турніру  на  локальному  рівні  мають  право  залучати
партнерів/спонсорів  на  правах  погоджених  із  всіма  організаторами  та  НФК
«Ураган».
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Кожен  ігровий день  повинен  бути  висвітлений у  ЗМІ:  статті  про  кожен
матч, турнірні таблиці, рейтинги бомбардирів, відеосюжети та фото.

Перший  етап  Шкільного  турніру  з  футзалу  «Кубок  НФК  «Ураган»,  як
правило, відбувається у вихідні дні (субота-неділя).

Процедура проведення матчів
1. За 12 хвилин до початку матчу команди можуть виходити на розминку у

визначених зонах поза ігровим майданчиком, за 3 хвилини шикуються для
перевірки  екіпірування,  заявочних  карток  футзалістів  та  виходу  на
майданчик.

2. За 2 хвилини до початку матчу інформатор запрошує футзалістів команд
умовних  господарів  та  гостей,  називаючи  прізвища  та  ігровий  номер,
розташовуватися в центрі майданчика обличчям до центральної трибуни.
Арбітри  виводять  команди  на  майданчик  та  розташовуються  між
командами.футболісти вітають глядачів та один одного.

3. Футболісти  команди-гостей  перед  початком  матчу  розташовуються
навпроти  своєї  технічної  зони,  проходять  повз  арбітрів  і  команду-
господарів, вітаючи кожного рукопотисканням, після чого повертаються на
початкову  позицію,  проходячи  за  футболістами  команди-господарів  та
арбітрами,  після  чого  футболісти  комаенди-господаря  проходять  повз
арбітрів, вітаючи кожного рукопотисканням, і повертаються на початкову
позицію, проходячи за арбітрами.

4. Після  привітання  арбітр,  шляхом  жеребкування  з  капітанами  команд,
визначає правао вибору воріт та право початкового удару.

5. Після  проведення  жеребкування  капітани  команд,  у  разі  необхідності
забезпечують  командне  фотографування,  розташувавшись  біля  середньої
лінії своєї половини майданчика.

6. Обов’язковим  є  рукопотисканням  головних  тренерів  команд  біля  лав
запасних до початку та після закінчення матчу. Ініціатором рукопотискання
виступає головний тренер умовно команди-господаря.

7. Після  закінчення  матчу  футболісти  дякують  глядачам  за  підтримку.
Капітани  команд  рукопотисканням  дякують  арбітрам та  один одному  за
проведений матч.

VІ. Умови проведення змагань

Змагання  відбуваються  згідно  загальноприйнятих  правил  гри  у  футзал
(деталі на посиланням - http://www.referee.ffu.org.ua/img/teams/c_160.pdf).

Порядок проведення змагань визначається оргкомітетом змагань відповідно
до даного Положення із врахуванням наступного:

а)  учасники  змагань  допускаються  до  гри  тільки  після  медичного
обстеження. Максимальне число дітей у заявці – 12 чоловік.

б)  у  грі  приймають  участь  4  польові  гравці  і  воротар,  кількість  замін
необмежена; 

в) тривалість гри:
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– два тайми по 12 хвилин з перервою 5 хв. (з 1/4 - тривалість гри – 2
тайми по 15 хв.);

г)  будь-яке  порушення  у  штрафній  площадці  карається  6-ти  метровим
штрафним ударом.  Усі  гравці,  крім гравця,  який виконує 6-ти метровий удар,
повинні розташуватися за межами штрафного майданчика;

д)  ігри  обслуговують,  як  правило,  4  арбітри  та  інспектор,  що  виконує
функцію хронометриста,  водночас слідкує за  порядком проведення  змагань та
матчу;

ж)  футболісти  допускаються  до  участі  в  іграх  у  м’якому  спортивному
взутті (кеди, кросівки і т.п.) без чорної підошви;

е) правило гри голкіпера - воротар вводить м’яч в гру тільки руками;
є)  шостий  ігровий  фол  карається  призначенням  штрафного

десятиметрового удару. 
Організатори  залишають  за  собою  право  вносити  зміни  в  систему

проведення змагань у зв’язку із можливою зміною кількості шкіл-учасниць.
Представники  команд  зобов’язані  разом  з  арбітрами  перевірити  картку

кожного з футболістів команди-суперниці. Футзалісти без карточок до участі в
матчі не допускаються

Футболіст, який отримав два попередження в одній грі, пропускає чергову
гру, а також пропускає чергову гру після четвертого попередження. Футболіст,
вилучений з поля, автоматично пропускає чергову гру. Він допускається до участі
в змаганнях лише після рішення головної суддівської колегії.

На футболці (жилетці) гравця повинен бути номер, відповідний тому, який
значиться за гравцем у рапорті арбітра.

Якщо команди, що зустрічаються, мають ігрову форму однакового кольору,
форму змінює команда номінальних гостей.

Командам, що не з’явилися на гру або залишили поле до того, як пролунав
фінальний  свисток,  зараховується  поразка,  а  команді-суперниці  –  перемога.
Команді, що не з’явилася на гру, зараховується технічна поразка, а супернику –
технічна перемога – 5:0.

Команда, яка не з’явилася на одну з ігор отримує офіційне попередження.
Після  другої  неявки  -  до  участі  в  подальших  змаганнях  не  допускається,  а
результати анульовуються.

VІІ. Оформлення та подання заявок команд

Попередні заявки на участь у змаганнях від команд загальноосвітніх шкіл
подаються до 15 лютого 2016 р. в управління освіти РДА (МВК) та об’єднаних
територіальних громад, які від 16 по 22 лютого 2016 року розглядають подані
попередні  заявки,  формують  список  команд,  визначають  місце  проведення
змагань,  відповідального  працівника  управління  за  проведення  змагань,
головного суддю та суддівський корпус. Форма заявки – в додатку №1. 

23  лютого  2016  року  в  приміщенні  Івано-Франківського  обласного
інституту  післядипломної  педагогічної  освіти  (місцезнаходження:  м.Івано-
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Франківськ,  вул.Міцкевича,  3)  о  10:30  год.  (о  10:00  год.  -  реєстрація)
проводитиметься  нарада  організаційного  комітету  з  порядком  денним
«Організація та проведення обласного шкільного турніру з футзалу «Кубок НФК
«Ураган»,  за  участю відповідальних  працівників  управління  освіти  та  спорту
РДА  (МВК),  об’єднаних  територіальних  громад  та  головних  суддів  першого
етапу.  Представники  управління  освіти  та  спорту  повинні  надати  копії
попередніх заявок та затверджені керівником свого управління списки команд. 

Терміни  подачі  заявок  на  другий  етап  повідомляються  переможцям
першого етапу додатково.

Представники команд для участі в змаганнях подають наступні документи:
заявку  (у  двох  примірниках),  завірену  директором  школи,  представником
команди  та лікарем, додаток до заявки, копія учнівського квитка, дві фотографії
3,5 х 4,5 для виготовлення карточки учасника.

Іменна  заявка  з  усіма  документами  на  участь  у  змаганнях  першого  та
другого етапів подаються в день змагань в Головну суддівську колегію (далі –
ГСК)  за  місцем  їх  проведення  не  пізніше  ніж  за  30  хв.  до  початку  змагань.
Команди, які прибули пізніше, до змагань не допускаються

Вчитель-представник команди подає до ГСК з футзалу:

- надруковану іменну заявку в двох примірниках (форма додається), завірену
директором ЗОШ, вчителем-представником та лікарем (додаток 2);

- додаток до заявки;

- на кожного спортсмена – свідоцтво про народження, учнівський квиток (з
фотокарткою);

- наказ ЗШ про навчання учня в 5 класі (і молодших класів);

-  страховий поліс.

Крім  того,  заявка  на  другий  етап  змагань  погоджується  керівником
управління освітою райдержадміністрації (міськвиконкому), головою об’єднаної
територіальної  громади,  та  додатково  до  неї  подається  звіт  про  проведення
територіальних змагань І етапу з футзалу.

        Без  зазначених  документів  учні  (команди)  до  участі  в  турнірі  не
допускаються.

Заявки, що не відповідають встановленій формі не розглядаються.

У разі виявлення порушень вимог розділу Положення “Учасники змагань”
команда  знімається  з  турніру, позбавляється  усіх  нагород,  а  результати  її  ігор
анулюються.

Координатори змагань:

-  обласне  відділення  (філії)  Комітету  з  фізичного  виховання  та  спорту
Міністерства освіти  і науки України: м. Івано-Франківськ, вул. Шухевича, 21,  e-
mail: if_kfvs@ukr.net.

-  НФК «Ураган»:  м.Івано-Франківськ,  вул.Чорновола,  7  (готель  «Станіславів»,
офіс 214, e-mail: uragan@oe.if.ua.
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VІІІ. Протести
Представник команди, який подає протест, повинен після закінчення гри 

повідомити про це арбітра та представника команди-суперниці. Заявка про 
подачу протесту фіксується в рапорті арбітра.

Письмовий протест повинен бути мотивований, завірений представником 
команди, і подається:

- головному арбітру не пізніше, ніж через 30 хв. після завершення гри.
Не розглядаються протести, якщо вони подані на рішення, прийняті арбітром у 
разі:

- призначення або не призначення вільних, штрафних, 6-ти метрових 
ударів, 10-метрових ударів;

- визначення виходу м’яча за межі поля та надання права на введення 
м’яча у гру;

- зарахованого або не зарахованого взяття воріт;
- попередження та вилучення гравців з поля.
Подані протести розглядаються оргкомітетом змагнаь. Несвоєчасно подані 

та не зафіксовані у рапорті арбітра протести не розглядаються.

ІХ. Визначення переможців

На першому етапі ігри проводяться за коловою системою. Місця в групах
визначаються:

1) за найбільшою кількістю набраних очок (перемога – 3 очки, нічия – 1
очко, поразка – 0 очок);

2) за кількістю перемог;
3) за загальною різницею забитих і пропущених м’ячів;
4) за більшою кількістю забитих м’ячів;
5) за результатами особистої зустрічі.
У  разі  рівної  кількості  очок  у  двох  і  більше  команд  перевагу  дістає

команда, яка має кращі показники між ними (п. 1-5). Якщо перемогу не можна
визначити  за  показниками  п.1-5,  команди  тягнуть  жереб  для  виявлення
переможця.

З 1/4 змагань у випадку нічиї в підсумку 2 матчів буде зіграно додатковий 1
тайм  5  хв.  У  випадку  нічиї  –  переможець  визначається  за  пробиттям  серії
пенальті – по 3 6-метрові удари. У випадку нічиї – серія триває до не забитого.

Х. Нагородження

Команди-учасниці  Кубку НФК «Ураган» нагороджуються за  І,ІІ,ІІІ  місця
пам’ятними призами, грамотами, медалями, кубками департаменту освіти і науки
ОДА,  Івано-Франківського  обласного  відділення  (філії)  КФВС  МОН  України,
управління молоді і спорту ОДА та НФК «Ураган».

Нагородження переможців першого етапу
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Команда-переможець нагороджується грошовим призовим фондом, об’єм
якого визначиться окремим розпорядженням (не менше 40 000 грн.). Грошовий
приз  обов’язково  повинен  бути  реалізований  на  покращення  спортивної
інфраструктури навчального закладу. 

Команда-переможець  нагороджується  перехідним  кубком  від  НФК
«Ураган», який зберігається у школі-переможниці до навчального року 2016/2017
рр.  та  кубком  від  департаменту  освіти  і  науки  ОДА,  Івано-Франківського
обласного відділення (філії) КФВС МОН України.

Гравці  і  вчителі  команд-призерів  нагороджуються  медалями і  грамотами
департаменту  освіти  і  науки  ОДА,  Івано-Франківського  обласного  відділення
(філії) КФВС МОН України.

Визначаються  і  нагороджуються  пам’ятними  статуетками  департаменту
освіти  і  науки  ОДА,  Івано-Франківського  обласного  відділення  (філії)  КФВС
МОН України – воротар,  захисник, нападаючий,  бомбардир, гравець відкриття
турніру.

Команди-учасниці  нагороджується  пам’ятними  подарунками  від  НФК
«Ураган».

Гравці  і  вчителі  команд-призерів  нагороджуються  за:  перше  місце  –
комплект ігрової форми; друге місце – 4 м’ячі та комплект ігрової форми; третє
місце – комплект ігрової форми  від управління молоді і спорту ОДА.

ХІ. Фінансові витрати
Витрати на організацію і проведення шкільного турніру з футзалу «Кубок

НФК «Ураган» на всіх етапах:
- разовий призовий фонд першого етапу (перелік нагород) – департамент освіти і
науки ОДА,  управління освітою РДА (МВК) та об’єднані територіальні громади;
- оренда спортивного залу - департамент освіти і науки ОДА, управління освітою
РДА (МВК) та об’єднані територіальні громади;
- оплата суддівства та інспектування ігор – управління молоді і спорту ОДА та
Асоціація  міні-футболу Івано-Франківської області;
-  фотозйомка  заходу  та  обробка  фотографій  –  департамент  інформаційної
діяльності та комунікацій з громадскістю ОДА;
-  нагороди  –  першого  та  другого  етапу  (медалі,  кубки,  статуетки,  грамоти)  -
департамент освіти і науки ОДА та обласне відділення КФВС МОН України;
- виготовлення банерів із логотипами організаторів та партнерів змагань :

 розробка макета банера - НФК «Ураган»;
 виготовлення  банера  на  Лігу  чемпіонів  –  НФК

«Ураган»;
- виготовлення банера за єдиним зразком в районах – департамент освіти і науки,
управління освітою РДА (МВК), обєднаних територіальних громад;
-  спортивний  інвентар  для  організації  проведення  змагань  (мячі,  комплекти
жилеток з номерами) – управління молоді і спорту ОДА;
- відрядження, канцтовари та господарські витрати - управління молоді і спорту
ОДА;
-  нагородження  команд-призерів  змагань  другого  етапу   –  НФК  «Ураган»,
управління молоді і спорту ОДА;
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- нагородження переможців творчих конкурсів – залучені партнери.

Додаток №1

ПОПЕРЕДНЯ ЗАЯВКА
на участь в Шкільному турнірі з футзалу «Кубок НФК «Ураган»

від ___________________________________________________відділу управління РДА, МВК
      (райцентр/місто обласного значення/територіальна громада)

Спортивний зал:

 Адреса

 Параметри

 Технічні умови

Терміни проведення змагань:

 Дні змагань

Перелік шкіл, які дали попередню згоду 
на участь

ПІП та підпис відповідального за проведення           ____________________________________
                                                     М.П.
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Додаток №2

ЗАЯВКА
на участь в Шкільному турнірі з футзалу «Кубок НФК «Ураган»
від ___________________________відділу управління РДА, МВК

(школа)
______________________________________________________ 2016 р.

(місто/село)

№
п/п

П.І.П.
День, місяць, рік

народження Дозвіл лікаря

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Директор школи        __________ / __________________ /
                    Підпис                   Прізвище та ініціали

Представник школи   __________ / __________________ /
                    Підпис                   Прізвище та ініціали

Лікар школи              __________ / __________________ /
                    Підпис                   Прізвище та ініціали
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