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РЕГЛАМЕНТ 
АМАТОРСЬКОГО ФУТБОЛЬНОГО ТУРНІРУ «BIBRKA CUP 2018» 

 
Турнір відбувається за підтримки Бібрської міської ради. 

ОРГАНІЗАТОР: 

Громадська організація «Спортивний клуб «ЗАХІД» м. Бібрка 

ДАТА ТА МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ: 

Турнір триватиме з 16 липня по 21 липня 2018 р. Матчі проходитимуть в будні дні 

після 18.00,  фінал - в суботу, 21 липня, о 17.00. 

Всі матчі пройдуть на стадіоні «ГАЗОВИК», м. Бібрка. 

УЧАСТЬ ТА ЗАЯВКА: 

Учасниками турніру можуть стати команди з м. Бібрка та сільських рад, що 

входитимуть до майбутньої Бібрської громади. Якщо в сільську раду входить село, 

команда якого бере участь в змаганнях з футболу районного чи обласного 

чемпіонату, то для цієї команди надається ще одне місце для участі в турнірі. До 

прикладу, запрошення отримує Романівська сільська рада, до якої входить с. 

Підгородище і тамтешня команда представлена в чемпіонаті Перемишлянського 

району, то, відповідно, для с. Підгородище надається також квотне місце й можливість 

взяти участь в турнірі. Загалом до участі у турнірі запрошуються команди із сіл Лани, 

Любешка, Романів, Підгородище, Свірж, Свіржські Глібовичі, Стрілки, Шпильчина, 

Великі Глібовичі, Підмонастир, Суходіл, Соколівка. 

Для участі у турнірі потрібно заповнити заявку, в яку максимально можна вписати 10 

гравців.  Також до кожного заявленого гравця потрібно додати ксерокопію (або 

відскановану копію,  якщо заявка буде подаватись в електронному вигляді) сторінки  

паспорту з актуальною фотографією, а також сторінка із місцем прописки, щоб 

підтвердити приналежність гравця до села, за яке він виступає. 

Команда повинна сплатити вступний внесок у розмірі 200 грн. 

Команда, яка не подасть вчасно усі документи або не сплатить вступний внесок НЕ 

БУДЕ ДОПУЩЕНА до змагань. 
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Заявки та додаткові документи потрібно відправити в електронному вигляді на e-mail 

-  sczakhid@gmail.com або у друкованому вигляді залишити у приміщенні Бібрської 
міської ради, у секретаря. 
 

Заявки приймаються до 17 год 12 липня 2018 р., жеребкування відбудеться 13 липня 

в конференц-залі Бібрської міської ради. 

Один гравець може представляти тільки одну команду. 

Усі гравці команди повинні бути старші 16 років. 

СИСТЕМА ЗМАГАНЬ: 

Груповий етап відбудеться в 4-ох групах. 

Команди, що займуть 1 та 2 місце в групах, проходять в наступний етап – 1/4 фіналу і 

далі за системою play-off розіграють вихід до фіналу. 

За перемогу команда отримує 3 очки, за нічию – 1 очко. 

Визначення переможців в групі буде відбуватиметься за таким порядком: 

- більша кількість здобутих очок в групі 

у випадку рівної кількості очок в групі переможці визначатимуться за додатковими 

показниками у такій послідовності: 

- очна зустріч 

- більша різниця забитих/пропущених голів 

- більша кількість забитих голів 

ПРАВИЛА: 

У складі команди шість футболістів: п’ять гравців в полі та воротар. 

Аут виконується ногою.  При цьому гравці команди суперника повинні знаходитись на 

відстані щонайменше 3 м. 

Під час штрафного удару гравці іншої команди повинні знаходитись на відстані 5 м від 

м’яча. 

Удар від воріт виконує тільки воротар, рукою з воротарського майданчика. 

Воротар не може забити гол безпосереднім  вкиданням м’яча рукою. 

Тривалість матчів: 

Груповий етап: 2  тайми по 10 хв., без перерви між таймами. 

Eтап play off:  2  тайми по 12 хв., 1 хв. перерви. 

Фінал: 2  тайми  по 15 хв, 1 хв. перерви. 

Кожна з команд може виконувати довільну кількість замін впродовж матчу, зокрема, і 

воротарів. Заміни проходять «на ходу» в центі поля. 
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Безпосередньо ударом з ауту не можна забити гол, тільки  після дотику м’яча іншим 

гравцем. 

Суддя має право зробити усне зауваження гравцю, показати жовту карточку або 

вигнати з поля, показавши червону карточку. Якщо гравець отримав червону 

карточку, то команда грає в меншості впродовж 5 хв. Якщо впродовж цих 5 хвилин 

команда пропустить гол, то достроково може вийти гравець. 

ОДЯГ ТА ВЗУТТЯ: 

Гравці команди повинні мати футболки однакового кольору. Якщо в команди немає 

такого комплекту форми, то під час турніру можна позичити «манішки» в 

Організаторів. Колір футболки воротаря має контрастувати із  футболками гравців 

команди суперника. 

Забороняється грати у взутті з гострими металевими шипами. 

ІНШІ ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ: 

Учасники турніру не будуть застраховані від можливих нещасних випадків. 

Організатор залишає за собою право  використовувати фотографії та відео-аудіо 

матеріали, що стосуються учасників турніру в некомерційних цілях. 

Організатор не відповідає за загублені речі на території стадіону. 

В спірних питаннях тільки керівник команди може звертатись до Організатора. 

Організатор залишає собі право остаточного вирішення питань, що не були згадані в 

цьому регламенті. 

 

 


