Змагання першого етапу проводяться в загальноосвітніх школах серед
команд паралельних класів. На другому етапі в районних та міських змаганнях
виступають збірні команди, сформовані з учнів відповідної вікової групи однієї
загальноосвітньої школи або збірні команди сільських шкіл, сформовані з учнів
шести сусідніх шкіл, які не мають паралельних класів.
Команди, які не виступали в змаганнях на 1 – 2 етапах не допускаються до
подальших змагань.
На третьому і подальших етапах в обласних та всеукраїнських змаганнях
виступають команди загальноосвітних шкіл, за які дозволяється виступати не
більше чотирьох гравців з інших шкіл даного району чи міста.

ІV. Терміни і місця проведення змагань
Обласні змагання проводяться в чотири етапи:
Етап
1-й

Термін проведення
Вересень-листопад 2014 р.

Місце проведення
Школа

2-й

Березень –квітень 2015 р.

Район, місто

3-й

Квітень 2015 р.

За призначенням

4-й

Травень 2015 р.

За призначенням

ТЕРМІН

Назва турніру
Першість школи
Першість району
(міста)
Обласні зональні
змагання
Обласні фінальні
змагання

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ

Обласні фінальні змагання відбудуться:
2004-2003 р.н. – 08-09 травня
м. Каховка
2003-2002 р.н. – 01-02 травня
м. Каховка
2002-2001р.н. – 15-16 травня
м.Скадовськ
Приїзд команд на фінальні змагання в перший календарний день до 10.00.
Просимо підтвердити участь команд міст та районів області в обласних
змаганнях до 15 квітня 2015 року за тел. (095) 470-58-14, (067) 203-31-51, або по
електронній пошті kh.ffu.org@mail.ru.
V. Порядок оформлення документів
Для участі в обласних змаганнях керівники команд подають такі документи:
- заявку команди у двох примірниках, завірену керівниками міського
(районного) відділу молоді та спорту, міської (районної) федерації
футболу, директором школи, лікарем і представником команди;
- свідоцтво про народження;
- учнівський квиток;
- звіт про проведення міських (районних) змагань.
Підписи лікаря, директора школи, керівників відділів повинні бути завірені
печатками.
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VІ . Умови проведення змагань
Порядок проведення змагань визначається відповідно до даного Регламенту
з урахуванням наступного:
а) змагання 1-ого етапу можуть проводитись на футбольних майданчиках
зменшених розмірів, при меншій кількості гравців команди.
б) змагання 2-ого і подальших етапів проводяться на футбольних полях:
довжина – 55-70 м, ширина – 40-50 м, радіус центрального кола – 6 м, штрафний
майданчик, з точок на лінії воріт, які розташовані на відстані 12,5 м від
внутрішньої сторони кожної стійки воріт, під прямим кутом до лінії воріт
проводиться 2 відрізки довжиною 12,5 м, кінці даних відрізків з’єднуються лінією,
паралельною лінії воріт. Ворота: 6 м на 2 м або 5 м на 2 м.
в) у грі приймають участь 8 польових гравців та воротар. Тривалість гри:
2004-2003 р.н. – 2 тайми по 15 хв., інші вікові групи – 2 тайми по 20 хв.
г) положення “поза грою” не існує.
д) порушення у штрафному майданчику карається 9-ти метровим ударом.
Футболісти допускаються до участі в іграх у спортивному взутті.
Представники команд мають право за участю арбітрів перевірити документи
кожного з футболістів команди-суперниці. Футболіст, який отримав 2
попередження пропускає чергову гру. Футболіст, вилучений з поля, пропускає
чергову гру і допускається до участі в змаганнях лише після рішення головної
суддівської колегії.
На всіх етапах змагань з футболу «Шкіряний м’яч – Кубок Coca-Cola»
проводяться змагання з елементів техніки футболу (жонглювання м’ячем, удари
по воротах на точність, удари м’яча на дальність).
VІІ. Визначення переможців
В зональних турнірах ігри проводяться за коловою системою. Місця
визначаються:
1) за найбільшою кількістю набраних очок (перемога 3 очка, нічия – 1 очко,
поразка – 0 очок);
2) за результатом особистої зустрічі;
3) за кількістю перемог;
4) за загальною різницею забитих і пропущених м’ячів;
5) за більшою кількістю забитих м’ячів.
6) за кращим результатом в змаганнях з елементів техніки футболу.
У фінальних змаганнях команди проводять ігри в підгрупах за коловою
системою. Після ігор в підгрупах проводяться півфінальні ігри, та матчі за 3-4 та
1-2 місце. Якщо такі матчі закінчуються внічию, то переможець визначається за
допомогою серії пенальті, згідно діючих правил.
VІІІ. Фінансові витрати
Витрати по відрядженню команд (проїзд, харчування, добові, проживання)
за рахунок відряджаючих організацій. Медичне обслуговування, оплата
обслуговуючого персоналу, оренда місць змагань за рахунок приймаючої
організації.
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Витрати
по
відрядженню, харчуванню та проживанню арбітрів та
оплата місцевих арбітрів, витрати по нагородженню переможців за рахунок
обласної федерації футболу.
ІХ.Нагородження
Команди-переможці та призери фінальних турнірів усіх вікових груп
нагороджуються пам’ятними кубками, дипломами. Гравці і тренери командпризерів нагороджуються дипломами. Визначаються і нагороджуються
пам’ятними призами кращі гравці фінальних турнірів – воротар, захисник,
півзахисник, нападаючий, кращий бомбардир, команда-переможець змагань з
елементів техніки футболу та гравці – переможці змагань з елементів техніки гри у
футбол.
Змагання з елементів техніки футболу
1. Жонглювання м’ячем
За поданим сигналом у центральному колі футболіст починає жонглювати
м’ячем будь-яким способом, у будь-якій послідовності. Виконання вправи
припиняється при першому дотику м’яча до землі. За розмітку центрального кола
виходити не дозволяється. Переможцем вважається гравець, який жонглював
м’ячем найбільшу кількість разів.
2. Удари на точність
Ворота діляться стрічкою на дві рівні половини. На лінії штрафного
майданчика встановлюють 5 м’ячів. Футболіст виконує 5 ударів по воротах у
визначену половину воріт. М’яч повинен перетнути лінію воріт по повітрю.
Перемагає футболіст, який забив найбільше м’ячів.
3. Удари м’ячем на дальність
Удар виконується по нерухомому м’ячу з розбігу в “коридор” завширшки
7м. Надаються дві спроби. Зараховується відстань, яку м’яч пролетів у кращій
спробі. Перемагає футболіст, у якого кращий результат.
Примітка: У змаганнях беруть участь по 3 кращих футболісти з кожної команди .
У випадку рівності загальнокомандного результату,вище місце займає команда,що
має кращі показники у вправі Жонглювання.
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ЗВІТ
про проведення районних та міських змагань з футболу
«Шкіряний м’яч – Кубок Coca-Cola» 2015 р.
від________________________________________________
міста / району

Кількість команд
учасниць в
першостях шкіл

Вікова група

Кількість команд
учасниць
районних змагань

Переможці

2004-2003 р.н.
2003-2002 р.н.
2002-2001 р.н.
Всього:
Голова
спорткомітету
_____________________
М.П.

(відділу)

________________________/

Заявка
команди____________________________________________________
на участь в зональному (фінальному) турнірі
обласних змагань з футболу

«Шкіряний м’яч – Кубок Coca-Cola» 2015 р.
р.н.)

______________(
вікова група

№
п/п
1

П.І.Б.
футболіста
(повністю)
2

Число,
місяць, рік
народження
3

Місто
(село)

Школа,
клас

Домашня
адреса

Підпис
лікаря та
печатка
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5

6

7

Голова спорткомітету (відділу)
М.П.

_______________ / __________ /

Директор школи
М.П.

_______________ /__________ /

Представник команди

_______________ / __________ /

До участі в змаганнях допущено
М.П.
Лікар

_____________ осіб.
______________ / __________ /

