
 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про проведення відкритої першості міста Костопіль з міні-футболу на призи міського 

голови серед команд міста Костопіль, Костопільського району та інших міст та селищ 

Рівненської області 

1. Мета та завдання 

1. Підвищення спортивної майстерності футболістів. 

2. Розвиток міні-футболу в колективах фізкультури. 

3. Залучення молоді до занять фізичною культурою. 

 

2. Строки та місце проведення 

 

Змагання проводяться в м Костопіль в спортивному залі ДЮСШ. 

Початок змагань 01 лютого 2011року згідно календаря. 

Змагання проводяться згідно правил міні-футболу, 2 тайми по 20хв. 

Діє правило підрахунку фолів (при кожному наступному фолі команд більше 5 

пробивається 10-метровий штрафний удар). Гравець, який отримав в матчі червону 

картку автоматично пропускає одну гру. При вилученні гравця через надмірну 

грубість, образливі слова на користь суддів, суперників, суддівська колегія вправі 

збільшити термін дискваліфікації до 3 ігор. 

Представники команд повинні прибути на жеребкування 28 січня  2011 року о 18-00 

годині в приміщення ДЮСШ. 

3. Учасники змагань 

В змаганнях беруть участь збірні команди колективів фізкультури, підприємств, 

організацій, груп «Здоров’я», мешканців району та мікрорайонів міста та інших міст та 

селищ Рівненської області які сплатили заявочний внесок.  

Заявочний внесок становить 500 гривень з команди.  

Кожен учасник змагань має право грати за одну команду. Склад команди 15 чоловік + 

представник. 

Команда-учасниця повинна мати єдину форму (футболки, шорти). 

 

4.Визначення переможців 

 

Змагання проводяться по круговій системі в підгрупах. Команди, які зайняли 1-2 місця в 

підгрупах, складають фінальну групу з врахуванням ігри між собою в підгрупі. 

За виграш нараховується 3 очка, за нічию – 1 очко, за поразку – 0 очок. Переможець 

змагань визначається по найбільшій сумі набраних очок. При рівності очок в 2 або більше 

команд –  гра між ними, кількість перемог, різниця забитих і пропущених м’ячів в іграх 

між собою. 

5.Фінансування 

Оплата за підготовку місць змагань, оренди, роботу суддівської колегії , медичного 

персоналу – за рахунок заявочних внесків. Харчування учасників – за рахунок 

відряджуючих організацій. Придбання призів – за рахунок районної ради та заявочних 

внесків. 

6.Заявки 
Заявки по встановленій формі, завірені лікарем, разом із заявочним внеском подаються в 

суддівську колегію до початку першої гри за участю команди. 

 

7.Нагородження 

 Команди, які зайняли 1, 2, 3 місця нагороджуються призами міської ради. 


