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П О Л О Ж Е Н Н Я 

Про Міжнародний дитячо-юнацький турнір  

з футболу на честь  Андрія Гаваші  

 

Мета і завдання 

Міжнародний турнір проводиться з метою: 

– популяризації футболу серед дітей; 

– підвищення рівня фізичної підготовки і спортивної майстерності юних 

футболістів; 

– визначення переможців та кращих гравців турніру; 

– зміцнення дружніх стосунків між футбольними клубами та спортивними 

школами.  

 

Керівництво турніру 

Загальне керівництво змаганнями здійснюється Федерацією футболу 

Закарпаття, Федерація футболу України, Управлінням молоді та спорту 

Закарпатської ОДА. 

Безпосереднє проведення турніру покладається на оргкомітет турніру.  

 

Учасники турніру 

Участь в трьох попередніх турнірах брали дитячо-юнацькі команди футбольних 

клубів:  «Динамо» (Київ),  «Шахтар» (Донецьк),  «Дніпро» (Дніпропетровськ), 

«Волинь» (Луцьк),  «Карпати» (Львів), «Мункач» (Мукачево), «Puskás Ferenc 

Labdarugó Akadémia», «Bozsik Akadémia» (Угорщина), СДЮСШОР (Ужгород), 

«BRW-BIC» (Володимир-Волинськ), «Чорноморець» (Одеса), СК ім. І.Піддубного 

(Київ), «Металіст» (Харків), «Арсенал» (Київ), «УФК-Карпати» (Львів), Brandenburg 

(Німеччина). 

Міжнародний турнір проводиться у двох вікових групах: 

      – група А – U-17; 

       – група В – U-15.  

 

Склад команд (делегацій) у вікових групах: 

Категорія 
Вікова 

категорія 
Учасники 

Тренери 

(представники) 
Всього 

U-17 2001 р. н. 20 2 22 

U-15 2003 р. н. 20 2 22 



 

Умови проведення турніру 

Змагання проводяться згідно діючих правил гри у футбол FIFA. 

На першому етапі змагань команди грають в групах за коловою системою 

згідно з календарем ігор. 

Склад груп та календар матчів буде визначено оргкомітетом турніру. 

 На другому етапі змагань команди, які посіли відповідні місця в групах на 

першому етапі, грають стикові матчі за:  

1)   4 місце група «I» – 4 місце група «II»;  

2)   3 місце група «I» – 3 місце група «II»; 

3)   2 місце група «I» – 2 місце група «II»; 

4)   1 місце група «I» – 1 місце група «II». 

Тривалість матчів:  

U-17 – 2 тайми по 40 хв., перерва 10 хв. 

U-15 – 2 тайми по 35 хв., перерва 10 хв. 

Матчі проводяться на стандартних футбольних полях з трав'яним покриттям у 

відповідності до правил гри у футбол. 

З умовами дисциплінарних санкцій, протестів та скарг учасники будуть 

ознайомлені перед початком змагань. 

 

Визначення переможців 

Місця команд в турнірній таблиці визначаються за наступними 

показниками: 

– кількість набраних очок (перемога – 3, нічия – 1, поразка – 0). 

При рівній кількості очок в двох і більше команд переможець 

визначається:  

– найбільша кількість набраних очок;  

– по результату особистої зустрічі; 

– найбільша кількість забитих м’ячів; 

– за різницею забитих та пропущених м’ячів; 

– за кількістю перемог; 

– жеребкуванням. 

 

Терміни проведення турніру 

Змагання проводяться з 14 по 18 серпня 2017 року  на футбольних полях 

Закарпаття. 

 

Програма турніру  

13 серпня – приїзд  учасників турніру 

14 серпня – матчі в групах 

15 серпня – матчі в групах 

16 серпня – вихідний день 

17 серпня – матчі в групах 

18 серпня  – стикові матчі за сьоме, п'яте, третє та перше місця. Нагородження 

учасників турніру.  



Нагородження 

Команда-переможець нагороджується кубком, дипломом та пам’ятним 

призом. 

Команди-призери нагороджуються кубками, дипломами та пам’ятними 

призами.  

Кращі гравці нагороджуються грамотами і спеціальними призами. 

            

ЦЕ ПОЛОЖЕННЯ  

Є ОФІЦІЙНИМ ЗАПРОШЕННЯМ НА МІЖНАРОДНИЙ ТУРНІР 

 

Телефони для довідок 

моб. т.  +38 067 487 20 80 – Золотухін Валерій Васильович, начальник 

юнацького футболу Федерації футболу України; 

моб. т.  +38 050 372 76 76 – Качур Віктор Миколайович, заступник голови 

ФФЗ; 

моб. т. +38 095 355 32 35 – Едуард Михайлович Ілтьо, виконавчий 

директор ФФЗ, 

моб. т.  +38 066 501-33-50, +38 067 421-66-27 – Дьордь Вадим Іванович, 

директор СДЮСШОР м. Ужгород 

 

Tel. Fax    031 22 3-45-87 

         031 2 61-72-83    

 e-mail:    ffz_2015@ukr.net                  


