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Національного Кубку шкільного футболу ЄВРО – 2012
в Дніпропетровській області

І. Мета і завдання
Обласний турнір Національного Кубку шкільного футболу (далі турнір) проводиться з
метою популяризації здорового способу життя, організації фізкультурно-оздоровчої і виховної
роботи в загальноосвітніх навчальних закладах, підвищення рухової активності та зміцнення
здоров’я учнів, популяризації та розвитку футболу.
ІІ. Керівництво змаганнями
Керівництво змаганнями здійснюється обласним організаційним комітетом (додаток 1)
та регіональними (міські, районні) організаційними комітетами.
Безпосереднє проведення турніру покладається на Головні суддівські колегії затверджені
обласним та регіональними організаційними комітетами.
ІІІ. Учасники змагань
Змагання юних футболістів проводяться серед учнів старших (10-11) класів
загальноосвітніх навчальних закладів І – ІІІ ступенів.
До змагань допускаються:
Учасниками кожного наступного етапу є переможці попереднього етапу.
До змагань другого і подальшого етапів не допускаються команди, які не брали участі у
змаганнях першого етапу.
За команду дозволяється заявляти 25 футболістів.
Склад команди, яка бере участь у змаганнях – 18 футболістів, представник і вчитель
фізичної культури.
До змагань не допускаються гравці, які зареєстровані за команди ДЮФЛ України.
ІV. Терміни і місця проведення змагань
Етапи
1-й
2-й

Термін проведення
до 2 квітня
10 квітня

3-й

16 квітня

4-й

20 квітня

Місце проведення
місто, район
8 зон
4 зони
мм. Кривий Ріг,
Синельникове,
Павлоград,
Дніпродзержинськ
фінал
м. Синельникове

Назва турніру
Першість району, міста
Обласні змагання
Обласні змагання

Обласні змагання

І зона
1. м. Синельникове
2. м. Дніпропетровськ
3. Синельниківський р-н
4. Солонянський р-н
5. Томаківський р-н

ІІ зона
1. Новомосковський р-н
2. м. Новомосковськ
3. Магдалинівський р-н
4. Дніпропетровський р-н

ІІІ зона
1. Нікопольський р-н
2. м. Нікополь
3. Широківський р-н
4. Софіївський р-н
5. Апостолівський р-н

ІV зона
1. м. Орджонікідзе
2. м. Кривий Ріг
3. Криворізький р-н
4. м. Марганець

V зона
1. Покровський р-н
2. м. Павлоград
3. м. Першотравенськ
4. м. Тернівка
5. Павлоградський р-н

VІ зона
1. Петропавлівський р-н
2. Межівський р-н
3. Васильківський р-н
4. Юр’ївський р-н

VІІ зона
1. м. Жовті Води
2. Дніпропетровський р-н
3. Криничанський р-н
4. Петриківський р-н

VІІІ зона
1. Царичанський р-н
2. м. Дніпродзержинськ
3. м. Вільногірськ
4. П’ятихатський р-н

На ІІ етапі першими в зонах вказані власники на ІІІ етапі переможців першої та другої
зони приймає м. Синельникове, переможців третьої та четвертої зони приймає м. Кривий Ріг,
переможців п’ятої та шостої зон приймає м. Павлоград. переможців сьомої та восьмої зони
приймає м. Дніпродзержинськ, фінал відбудеться у м. Синельникове.
Заявки на участь у першому етапі змагань подаються до районного (міського) відділу
освіти до 20 березня 2012 року.
Заявки на участь у другому етапі змагань подаються до регіонального оргкомітету до 2
квітня 2012 року.
Регіональний оргкомітет повинний до 15 квітня 2012 року повідомити відповідальних
(управління, відділи освіти) міст, які вказані на третьому етапі, а вони вже до 19 квітня 2012
року повинні повідомити в обласний оргкомітет за тел. 056-745-27-05; 0968039011 назву, номер
загальноосвітнього навчального закладу, що прийматиме участь у фіналі турніру.
Жеребкування команд на першому та другому етапах проводиться головним суддею у
даному регіоні.
V. Порядок оформлення заявок команд
Для участі у турнірі представники команд подають такі документи:
1-й етап – районному (міському) організаційному комітету (Додаток № 2):
– заявку, завірену шкільним лікарем (або дільничним лікарем на території якого знаходиться
загальноосвітній навчальний заклад), директором школи та представником команди;
– копії учнівських квитків гравців команди.
2-й, 3-й, 4-й етапи – заявку команди (у двох прим.), завірену лікарем, начальником
районного (міського) відділу освіти, головою районної (міської) федерації футболу, директором
школи і представником команди. Заявка команди обов’язково має бути завірена печаткою
медичного закладу;
- копії учнівських квитків, свідоцтв про народження, ідентифікаційних кодів гравців команди;
- фотографію команди (13х18 см) у повному складі в ігровій формі, зроблену не більш, ніж за
місяць до змагань (18 футболістів, керівник і тренер).
Підписи на заявках команд на всіх етапах повинні бути завірені печатками відповідних
установ (окрім підпису представника команди).

Починаючи з другого етапу в заявці команди, навпроти прізвища кожного футболіста,
має бути відмітка лікаря територіального медичного закладу або лікарсько-фізкультурного
диспансеру про допуск даного футболіста до змагань, дата обстеження, підпис та особиста
печатка лікаря. На зворотній стороні заявкового аркуша, разом із інформацією про загальну
кількість допущених до змагань, має міститися печатка медичного закладу.
Безпосередньо перед грою футболісти повинні мати оригінали документів, копії яких
подаються в заявці (учнівський квиток, свідоцтво про народження).
Без зазначених документів команди до участі в турнірі не допускаються. Заявки, що не
відповідають встановленій формі, не розглядаються.
Керівники районних (міських) відділів (управлінь) освіти, директори шкіл та вчителі
фізичної культури несуть персональну відповідальність за достовірність інформації, внесеної до
заявки команди.
Всі документи готуються у двох примірниках: один подається до організаційного
комітету, другий знаходиться у керівника команди.
VI. Умови проведення змагань
Турнір проходить на кожному етапі за олімпійською системою. Порядок його
проведення визначається відповідними організаційними комітетами (обласними, районними,
міськими) відповідно до даного Регламенту з урахуванням наступного:
а) учасники змагань допускаються до гри тільки після медичного обстеження;
б) змагання проводяться на футбольних полях, що мають розміри: довжина від 90 м до
120 м, ширина від 45 м до 60 м (крім першого етапу).
в) тривалість гри: два тайми по 30 хвилин з перервою 15 хв.;
г) команда складається з 18 футболістів: 11 польових гравців та 7 запасних;
д) під час гри дозволяється проведення заміни семи гравців з числа внесених до рапорту
арбітра матчу;
е) представники команд мають право разом з арбітрами перевірити документи кожного з
футболістів команди-суперниці;
є) футболіст, який отримав два попередження, пропускає чергову гру,
а
також пропускає чергову гру після кожного наступного попередження. Футболіст, вилучений з
поля, автоматично пропускає чергову гру;
ж) санкції до футболістів, що мали місце на попередніх етапах, на кожному наступному
етапі турніру не враховуються;
з) на футболці гравця повинен бути номер (від 1 до 99), відповідний тому, який
значиться за гравцем у заявочному аркуші та рапорті арбітра. Під цим номером гравець
виступає в усіх іграх;
і) команди повинні мати 2 комплекти ігрової форми різного кольору. Якщо команди, які
зустрічаються, мають ігрову форму однакового кольору, змінює форму та команда, яка стоїть
першою у календарі;
й) командам, які не з’явилися на гру або залишили поле до того, як пролунав фінальний
свисток, зараховується поразка (0 : 3), а команді-суперниці – перемога (3 : 0).
Забезпечення міст проведення змагань медичним персоналом обов’язково.
VII. Арбітраж
Арбітраж матчів здійснюють:
– на 1-му етапі змагань – вчителі фізичної культури, громадські активісти;
– на 2–4-му етапах змагань – арбітри районних, міських, обласних колегій футбольних
арбітрів, рекомендовані комітетом арбітрів Федерації футболу Дніпропетровської
області (О.В. Гордієнко).

VIII. Протести
Представник команди, який подає протест, повинен після закінчення гри
повідомити про це арбітра та представника команди-суперниці. Заява про подачу протесту
фіксується в рапорті арбітра.
Письмовий протест повинен бути мотивований, завірений представником команди, і
подається головному арбітру не пізніше, ніж через 30 хвилин після завершення гри;
Не розглядаються протести подані на рішення, прийняті арбітром під час гри.
Протести розглядаються організаційними комітетами безпосередньо під час
проведення етапу турніру (до можливої участі команди, яка подає протест, у наступній грі).
Несвоєчасно подані та не зафіксовані у рапорті арбітра протести не розглядаються.
ІХ. Визначення переможців
Змагання проводяться за олімпійською (кубковою) системою з однієї гри.
Якщо гра закінчується внічию, то призначається додатковий час: два тайми по 5 хвилин.
Якщо в додатковий час не було забито м’ячів, або було забито однакову кількість
м’ячів, то переможець визначається за допомогою серії післяматчевих 11-метрових ударів.
До наступного етапу виходить команда, що перемагає.
Х. Безпека та підготовка місць проведення заходу
Відповідно до пункту 9 постанови Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1998 року
№ 2025 «Про порядок підготовки спортивних споруд та інших спеціально відведених місць для
проведення масових спортивних та культурно-видовищних заходів»,
- відповідальність за підготовку спортивних споруд та дотримання правил безпеки під час
проведення змагань покладається на керівників відповідних управлінь (відділів) освіти,
директорів спортивних споруд та головних суддів змагань.
- не менше ніж за 24 години до початку змагань складається акт про готовність спортивних
споруд, який засвідчують представники обласного управління з фізичного виховання та
спорту Комітету з фізвиховання та спорту МОН України, відповідних управлінь (відділів)
освіти, директор бази, головний суддя (зразок акту додається).
Акт є обов’язковим документом, що додається до звіту головної суддівської колегії.
Невиконання вимог, передбачених цим пунктом, що може стати причиною виникнення
надзвичайних обставин під час проведення змагань, тягне за собою відповідальність,
передбачену законодавством України.
ХІ. Організаційні заходи та фінансові витрати
Витрати на організацію і проведення турніру на відповідних етапах несуть:
1-й етап
Районні (міські) відділи (управління) освіти.
2-й, 3-й, 4-й етапи
Фінансові витрати на організацію і проведення 2, 3, 4 етапів турніру здійснюється за
рахунок місцевих бюджетів, спонсорських коштів, інших джерел, не заборонених
законодавством країни.
ХІІ. Нагородження
Гравці та тренери команд, що увійшли до фіналу нагороджуються грамотами головного
управління освіти і науки облдержадміністрації.
Кращі гравці на 4-му етапі нагороджуються грамотами Дніпропетровського обласного
управління з фізичного виховання та спорту

Додаток № 1

Обласний оргкомітет
Національного Кубку шкільного футболу ЄВРО-2012
в Дніпропетровській області
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Демчик
Олександр Ігоревич
Пшеничников Олександр
Петрович
Буря
Євгеній Олександрович
Павелко
Андрій Васильович
Бичков
Дмитро Олександрович
Богдан
Юрій Григорович
Гордієнко
Олексій Васильович
Дукач
Лідія Михайлівна
Дугін
Олександр Петрович
Коваленко
Іван Іванович
Косий
Анатолій Миколайович
Тимоннік
Надія Дмитрівна
Теодорович
Сергій Валерійович
Фіалко
Віра Володимирівна
Цимбал
Георгій Миколайович

- в.о. начальника головного управління
освіти і наук и облдержадміністрації, голова
- начальник управляння у справах фізичної
культури облдержадміністрації, співголова
- начальник Дніпропетровського обласного управління з
фізичного виховання та спорту, заступник голови
- голова Федерації футболу Дніпропетровської області,
заступник голови
- виконавчий директор Федерації футболу
Дніпропетровської області, виконавчий секретар
- голова комітету масового футболу обласної федерації
- голова комітету арбітрів Федерації футболу
Дніпропетровської області
- головний лікар обласного лікарсько-фізкультурного
диспансеру
- начальник відділу у справах фізкультури і спорту
Павлоградської міської ради
- начальник управління у справах фізичної культури і спорту
виконкому Криворізької міської ради
- завідуючий відділом фізичної культури і спорту газети
"Дніпро вечірній"
- завідуюча відділом освіти Синельниківського
міськвиконкому
- голова Федерації футболу м. Дніпропетровська
- спеціаліст управління освіти виконкому
Дніпродзержинської міської ради
- головний спеціаліст Дніпропетровського обласного
управління з фізичного виховання та спорту

Додаток № 2
Заявка команди ________________________________
на участь у першому етапі Національного Кубку шкільного футболу ЄВРО - 2012

№
п/п

Прізвище, ім’я
та по-батькові
футболіста
повністю,
друкованими
літерами

Число,
місяць,
рік
народження

Населений
пункт

№ школи,
№ класу

Домашня
адреса

Серія і номер
свідоцтва про
народження

Дата огляду, печатка,
підпис лікаря про
допуск до змагань

Директор школи
До участі у змаганнях допущено
м.п.

__________ / ____________________
Підпис
Прізвище та ініціали

(______) ____________________ чоловік
Шкільний (дільничний) лікар

Представник команди
__________ / ____________________
Підпис
Прізвище та ініціали

__________ / ____________________
м.п.
Підпис
Прізвище та ініціали

Додаток № 3
Заявка команди ________________________________
на участь у Національному Кубку шкільного футболу ЄВРО - 2012

№
п/п

Прізвище, ім’я
та по-батькові
футболіста
повністю,
друкованими
літерами

Число,
місяць,
рік
народження

Населений
пункт

№ школи,
№ класу

Начальник районного (міського) відділу освіти
м.п.

Домашня
адреса

Серія і номер
свідоцтва про
народження

Ідентифікаційний
код

Дата огляду,
підпис лікаря про
допуск до змагань,
та обов’язково
печатка медичного
закладу

Голова районної (міської) федерації футболу

__________ / ____________________
Підпис
Прізвище та ініціали

__________ / ____________________
Підпис
Прізвище та ініціали

м.п.

Директор школи
м.п.

До участі у змаганнях допущено

__________ / ____________________
Підпис
Прізвище та ініціали

(______) ____________________ чоловік
Представник команди
__________ / ____________________
Підпис
Прізвище та ініціали

Лікар
м.п.

__________ / ____________________
Підпис
Прізвище та ініціали

