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Р Е Г Л А М Е Н Т 

про проведення 1-го традиційного турніру з футболу 

на Кубок Асоціації Калуського району 

I. Мета та завдання. 

Турнір з футболу на Кубок Асоціації Калуського району проводиться з метою: 

• підготовки команд Калуського районі до участі в чемпіонаті області; 

• пропаганди футболу та здорового способу життя; 

• розвитку та популяризації футболу в Калуському районі; 

•  організації дозвілля шанувальників футболу; 

•  виявлення володаря Кубка Асоціації Калуського району. 

II. Керівництво змаганнями. 

Загальне керівництво змаганнями здійснюють Калуська районна Асоціація футболу. Безпосереднє проведення 

змагань покладається на Комітет з проведення змагань і Комітет арбітрів Калуської районної Асоціації 

футболу. 

III. Місце і терміни проведення. 

1-й традиційний турнір з футболу на Кубок Асоціації Калуського району буде проводитись на стадіонах 

Калуського району з 25 липня по 11 серпня 2021 року. Місце, дату і час початку всіх матчів затверджує 

Комітет з проведення змагань. 

 

IV. Учасники та умови проведення змагань. 

До участі в 1-му традиційному турнірі з футболу на Кубок Асоціації Калуського району запрошені команди: 

«Нафтовик» (Долина), «Карпати» (Болехів), «Карпати» (Брошнів-Осада), «Юність» (Верхня), ФК «Калуш» 

(Калуш) і  «Гарда» (Калуш). Футболіст, внесений до рапорту арбітра, вважається учасником гри. 

 

V. Відповідальність учасників. 

Всі учасники змагань зобов’язані виконувати вимоги Правил гри та даного Регламенту. Футбольні команди 

несуть відповідальність за поведінку своїх футболістів, офіційних осіб, членів клубу, глядачів, а також 

будь-якої іншої особи, яка виконує будь-яку місію на матчі від імені команди, а будь-які дисциплінарні 

проступки розглядає КДК Калуської районної Асоціації футболу. 

Керівники команд не мають права втручатися в дії бригади арбітрів. Футболісти, спортивний одяг яких не 

відповідає Правилам гри, до матчу не допускаються. 

 

VI. Система проведення змагань. 

Змагання проводяться в два етапи. На першому етапі команди зіграють в двох підгрупах за коловою системою 

(в одне коло). Другий етап пройде за кубковою системою: матч за 5-6 місце, два півфінали, гра за 3-тє місце і 

фінал. 

 

VII. Визначення переможця. 

При однаковій кількості набраних очок на груповому етапі у двох і більше команд, місця в турнірній таблиці 

визначаються за такими показниками:  

• за більшою кількістю очок набраних у матчах між цими командами;  

• більша кількість перемог у матчах між цими командами;  

• краща різниця забитих і пропущених м’ячів у матчах між цими командами;  

• більша кількість м’ячів забитих у матчах між цими командами;  

• більша кількість перемог у всіх матчах;  

• краща різниця забитих і пропущених м’ячів у всіх матчах;  



• більша кількість м’ячів забитих у всіх матчах.  

При абсолютній рівності показників місця команд визначає жереб. 

В разі якщо матчі завершуються у нічию, то переможець визначається в серії післяматчевих пенальті по 5 

ударів. У фінальному матчі за нічийного результату призначається додатковий час: два тайми тривалістю 15 

хвилин кожен. 

 

VIII. Фінансові витрати. 

Витрати, пов’язані з організацією матчів, оплатою арбітражу, медичним забезпеченням здійснюються за 

рахунок команд-учасниць. 

Витрати на транспортне забезпечення команд, проживання, харчування спортсменів за рахунок відряджуючих 

організацій.  

 

IX. Нагородження. 

Команда-переможець нагороджується Кубком Калуської районної Асоціації футболу. 

 

X. Заявочна документація (умови допуску гравців до змагань). 

Перед початком змагань кожна команда повинна обов’язково подати заявку команди з медичними допусками 

до змагань з оригінальною печаткою медичного закладу навпроти прізвища кожного футболіста. 

Усі учасники на вимогу організаторів змагань зобов’язані представити документ, що засвідчує особу гравців, а 

саме: паспорт футболіста ІФАФ, паспорт громадянина України, тимчасове посвідчення громадянина України, 

або оригінал закордонного паспорта. 

 

XI. Заключні положення. 

Підтвердження про участь команд в змаганнях команди мають направити на адресу Калуської районної 

Асоціації футболу (факсом, телефонограмою або електронною поштою) до 23.07.2021 року. 

 

 

Адреса КРАФ: м. Калуш, вул. Чорновола, будинок 12. 

Електронна адреса:  

Поштова адреса: 77311, м. Калуш, вул. Чорновола, будинок 12.  

Контактна особа: 

Цюпер Руслан Богданович - голова Калуської районної Асоціації футболу 

 (050-666-86-08) 

Даний Регламент є офіційним викликом команд на змагання. 

mailto:ifoff1990@gmail.com

