Кубок нескорених

НТК ім.В.Баннікова
19.05.2018
10:00
Арбітри:
Шевель М.О. (Фастів)
Гончарук А.І. (Київ)
Бондарчук І.Р. (Київ)
Бородавка О.Ю. (Київ)
Синицький М.О. (Київ)

Календар Всеукраїнських змагань з футболу
«Кубок нескорених»

м. Київ, 19 травня 2018 р.
Нарада з учасниками змагань – 09.00-09.30
Урочисте відкриття – 10.00-10.30
Груповий етап
І тур 10.30

Поле1 А1

ВОЛИНЬ YES

КРОПИВНИЦЬКИЙ

А4

Поле2 А2

ДНІПРО

ЧЕРКАСЬКІ КОЗАКИ

А3

Поле3 Б1

ПОЛІСЬКА СІЧ

ПУРПУРОВІ СЕРЦЯ

Б4

Поле4 Б2

ПОЛТАВА

ПРИКАРПАТТЯ

Б3
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ПОЛІСЬКА СІЧ
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Б2

Поле1 А2

ДНІПРО

КРОПИВНИЦЬКИЙ
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Поле2 А3

ЧЕРКАСЬКІ КОЗАКИ
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Поле3 Б2
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ПУРПУРОВІ СЕРЦЯ

Б4

Поле4 Б3

ПРИКАРПАТТЯ
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ІІ тур 11.30

ІІІ тур 12.30
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Група А

№
Назва команди

І

В

Н

П

М

О

В

Н

П

М

О

п/п
1

ВОЛИНЬ YES

2

ДНІПРО

3

ЧЕРКАСЬКІ КОЗАКИ
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КРОПИВНИЦЬКИЙ
Група Б

№
Назва команди

І

п/п
1

ПОЛІСЬКА СІЧ

2

ПОЛТАВА

3

ПРИКАРПАТТЯ

4

ПУРПУРОВІ СЕРЦЯ
Стикові ігри

13.30

Поле2

Гра за 3 місце
2 місце А

13.30

Поле1

2 місце Б

Гра за 1 місце
1 місце А

14.15-14.45 – церемонія нагородження/закриття змагань

15.00 – Фуршет для команд

16.00 – від’їзд команд.

1 місце Б
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1.

Мета Положення

1.1.
Метою даного Положення є визначення принципів організації та проведення
Всеукраїнського турніру з футболу на території України «Кубок Нескорених» (далі – Турнір)
серед ветеранів війни та діючих військовослужбовців, службовців сектору безпеки та
оборони України, а також добровольчих формувань, які мають посвідчення учасника
бойових дій та отримали поранення, каліцтва, контузії, або інші захворювання під час, або
внаслідок виконання службових обов’язків в зоні бойових дій в АТО, в ході миротворчих
операцій за участю України, під егідою Федерації футболу України (далі – ФФУ), порядку,
норм та правил відносин між суб’єктами на основі створення системи прав, обов’язків і
відповідальності суб’єктів футболу.
2.
Завдання Положення
2.1.
Приведення системи Турніру у відповідність до вимог статутних та
регламентних документів ФФУ.
2.2.
Встановлення порядку здійснення контролю за організацією і проведенням
Турніру.
2.3.
Визначення заходів дисциплінарного впливу до порушників порядку
організації та проведення Турніру.
3.
Мета та завдання Турніру
3.1.
Фізична та психологічна реабілітація ветеранів війни та діючих
військовослужбовців, які отримали поранення, каліцтва, контузії, або інші захворювання під
час, або внаслідок виконання службових обов’язків в зоні бойових дій в АТО, в ході
миротворчих операцій за участю України.
3.2.
Зміцнення дружніх стосунків та обміну досвідом роботи між спортивними
організаціями осіб з інвалідністю.
3.3.
Залучення
якнайбільшої
кількості
ветеранів
війни
та
діючих
військовослужбовців з усієї України, які брали чи беруть участь в АТО на сході України до
занять футболом.
3.4.
Пропаганда футболу серед ветеранів війни та діючих військовослужбовців, які
отримали поранення, каліцтва, контузії, або інші захворювання під час, або внаслідок
виконання службових обов’язків у зоні бойових дій під час АТО, в ході миротворчих
операцій за участю України.
3.5.
Визначення переможців, призерів та розподіл місць футбольних команд за
підсумками Турніру.
3.6.
Створення комфортних та безпечних умов для учасників Турніру і глядачів.
3.7.
Забезпечення умов для підвищення популярності Турніру.
4.
1
2
3
4
5

Терміни і місце проведення Турніру

Дата проведення тренувань та Турніру
Нарада суддів та представників команд
Розминка учасників
Початок проведення Турніру
Нагородження переможців, призерів та
урочисте закриття Турніру
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Адреса проведення тренувань та змагання

7

Місце проведення тренувань та змагання

19 травня 2018 року (субота)
11.00
11.30
12.00
17.00
м. Київ, провулок Лабораторний, 7-А
(найближча станція метро «Печерська»)
Навчально-тренувальний комплекс
імені Віктора Баннікова (стадіон
Федерації футболу України)
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5.

Організатори та керівництво проведення Турніру

5.1.
Організатором Турніру є Федерація футболу України.
5.2.
Організатор створює Організаційний комітет Всеукраїнського турніру «Кубок
Нескорених» (далі – Оргкомітет) на чолі з Уповноваженим Президента України з питань
реабілітації учасників антитерористичної операції, які одержали поранення, контузію,
каліцтво або інше захворювання під час участі в антитерористичній операції Вадим
Свириденко;
5.3.
До складу Оргкомітету входять офіційні представники: Міністерства оборони
України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства соціальної політики України,
Федерації футболу України, Асоціації футболу інвалідів України, Державної служби у
справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції, Національної гвардії
України, трастового фонду НАТО в Україні, проекту «Ігри Нескорених».
5.4.
Оргкомітет затверджує Положення проведення Турніру, а також вносить
доповнення та зміни в Положення.
5.5.
Оргкомітет відповідає за:
- інформаційне забезпечення учасників;
- підготовку документів і матеріалів для роботи дирекції та суддівської колегії Турніру;
- надання призів для вручення переможцям та призерам Турніру;
- забезпечення арбітражу матчів;
- оренду спортивних споруд, приміщень та технічного інвентарю для проведення
Турніру;
- організацію заходів безпеки та медичного забезпечення Турніру.
5.6.
Контроль за підготовкою та проведенням Турніру, вирішенням спірних питань,
а також розгляд документів і допуск гравців до участі у Турнірі покладається на суддівську
колегію Турніру.
6.

Учасники Турніру

6.1.
До участі у змаганнях допускаються ветерани війни та діючі
військовослужбовці, службовці сектору безпеки та оборони України, а також добровольчих
формувань, які отримали поранення, каліцтва, контузії, або інші захворювання під час, або
внаслідок виконання службових обов’язків в зоні бойових дій в АТО, або в ході миротворчих
операцій за участю України.
6.2.
Змагання проводяться серед учасників за двома категоріями:
6.2.1. особи з ампутацією однієї нижньої кінцівки на будь-якому рівні зі збереженням
функції другої кінцівки. Гравці пересуваються за допомогою милиць без патології
вестибулярного апарату і збереженням зору.
6.2.2. особи з відсутністю уражень нижніх кінцівок або з частковим пошкодженням
нижніх кінцівок, які пересуваються самостійно без додаткових засобів: ходунки, милиці.
Допускаються ендопротези кульшових і колінних суглобів без патології вестибулярного
апарату і збереженням зору. До цієї групи відносяться особи:
а) особи з ампутацією верхньої кінцівки на будь-якому рівні;
б) особи, які перенесли травми і поранення тіла в стадії ремісії;
в) особи з наслідками переломів нижніх кінцівок в стадії консолідації зі збереженням
функції нижніх кінцівок.
6.3.
Протипоказання допуску до Турніру:
- неможливість самостійного пересування;
- цироз печінки;
- пієлонефрит і гломерулонефрит у стадії загострення;
- психічні розлади;
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- епілепсія;
- туберкульоз;
- гострі гнійні захворювання;
- остеомієліт в будь-якій стадії;
- ібс кардіосклероз 3 ступеня;
- пороки серця;
- інфаркт міокарда інсульт;
- міопія;
- допускається часткова втрата зору - після консультації окуліста.
6.4.
Перелік документів медичного обстеження, необхідних для участі у Турнірі:
- ЕКГ УЗО серця з висновком кардіолога;
- УЗО внутрішніх органів;
- клин аналіз крові сечі;
- біохімічний аналіз крові;
- консультації травматолога;
- консультації окуліста;
- консультації невропатолога.
Обстеження дозволяється проходити на базі відомчих шпиталів та клінік або у
спеціалізованих центрах спортивної медицини.
6.5.
Учасниками змагань є спортсмени, тренери, супроводжуючі керівники та
представники команд, судді, медичні працівники тощо. Кількісний склад команди не більше
12 чоловік (10 гравців, 1 тренер-супроводжуючий, 1 представник).
6.6.
Учасники Турніру повинні мати:
- оригінал документу, що посвідчує особу;
- медичний допуск.
6.7.
Зобов’язання учасників Турніру:
- пройти обстеження у лікаря – фахівця з функціональної діагностики;
- не приховувати від організаторів погіршення стану власного здоров’я;
- з повагою ставитись до побратимів, організаторів, суддів, тренерів, медичного
персоналу та волонтерів.
6.8.
Особисті дані учасників Турніру:
- кожен учасник Турніру згоден на використання його особистих даних, фото-, відеоабо аудіоматеріалів з його участю і без узгодження з ним для реклами заходу без будь-якої
компенсації з боку організатора Турніру;
- всі фото- та відеоматеріали Турніру, доступні організатору Турніру, можуть бути
використані організатором Турніру як допоміжні документи, що підтверджують точність
результатів Турніру і випадки порушення правил Турніру.
7.

Безпека та підготовка місць проведення Турніру

У відповідності до 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» підготовка спортивних
споруд покладається на їхніх власників.
Контроль за підготовкою спортивних споруд та забезпечення безпеки під час
проведення змагань здійснює робоча комісія під керівництвом головного судді змагань.
8.

Медичне забезпечення Турніру

8.1.
Медичне забезпечення Турніру здійснюється у відповідності до «Положення
про медичне забезпечення спортивно-масових заходів», що затверджено наказом
Міністерства охорони здоров'я України від 27.10.2008 № 614.
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8.2.
Лікар Турніру входить до складу суддівської колегії на правах заступника
головного судді. Всі його рішення в межах компетентності обов’язкові для учасників, суддів,
організаторів Турніру.
9.

Правила Турніру

9.1.
Розміри футбольного поля (майданчика) 40м на 20м, а розмір воріт 3м на 2м.
9.2.
Матч грається між двома командами з шести гравців, включаючи воротаря.
9.3.
Повний склад команди - 10 осіб, кількість замін необмежена. Гра не може бути
продовжена, якщо на полі знаходиться менше чотирьох футболістів від команди.
9.4.
Матч складається з двох половин по 15 хвилин і одної 10-хвилинної перерви.
Виграє команда, яка забила більшу кількість голів.
9.5.
Положення поза грою відсутнє. Воротар може ввести м'яч в гру рукою або
ногою. М'яч повинен вийти за межі зони воріт перед тим, як буде повернутий воротарю.
9.6.
Порядок проведення змагань визначається дирекцією після отримання заявок
на участь.
10.

Визначення місць команд

10.1.
Місця команд у іграх групових турнірів визначаються згідно кількості очок,
набраних ними в усіх іграх.
10.2.
Очки нараховуються наступним чином:
10.2.1. за перемогу – 3 очки,
10.2.2. за нічию – 1 очко,
10.2.3. за поразку – 0 очок.
10.3.
У випадку рівності очок у двох або більше команд місця визначаються:
10.3.1. – за найбільшою кількістю набраних очок;
10.3.2. – за найбільшою кількістю перемог;
10.3.3. – за найкращою різницею забитих та пропущених м’ячів;
10.3.4. – за найбільшою кількістю забитих м’ячів;
10.3.5. – за жеребкуванням.
10.4.
У матчах на виліт і у фіналах, у разі, якщо після закінчення основного часу
обидві команди забили однакову кількість голів, призначається серія післяматчевих 11метрових ударів.
11.

Нагородження учасників

11.1.
Команди-учасниці нагороджуються кубками, вимпелами та дипломами
Федерації футболу України.
11.2.
Команда, яка стане переможцем у фінальному матчі, нагороджується кубком,
медалями, вимпелом та дипломом Федерації футболу України, а гравці команди –
грамотами.
11.3.
Найкращі гравці кожної з команд-учасниць нагороджуються грамотами та
пам’ятними призами Федерації футболу України.
11.4.
Учасники змагань нагороджуються пам’ятними та сувенірними подарунками
від Федерації футболу України.
11.5.
Для нагородження команд-учасниць додатково можуть встановлюватися
особисті та командні призи від спонсорів та меценатів.
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12.

Фінансові витрати

12.1.
Усі витрати, пов’язані з відрядженням (проїзд) команд для участі у
Всеукраїнському турнірі з футболу «Кубок Нескорених» несуть відряджуючі організації.
12.2.
Витрати на придбання кубків, медалей, дипломів, грамот, вимпелів, пам’ятних
призів, сувенірної атрибутики для нагородження команд-учасниць, переможців, призерів та
учасників змагань, кращих гравців, спортивний інвентар (м’ячі) несе Федерація футболу
України.
12.3.
Витрати, пов’язані з орендою стадіонів, футбольних полів, інших місць
проведення змагань несе Федерація футболу України.
12.4.
У разі наявності фінансування, витрати, зазначені в пп. 12.1., 12.2., 12.3.
можуть здійснюватися за рахунок коштів підприємств (організацій, установ) державної або
комунальної власності та інших джерел не заборонених законодавством.
13.

Терміни та порядок подання заявок на участь у Турнірі

13.1.
Учасники допускаються до участі у Турнірі за умови належної і своєчасної
реєстрації..Без реєстрації команди до участі в Турнірі не допускаються.
13.2.
Участь у Турнірі безкоштовна.
13.3.
Реєстрація можлива в режимі on-line на сайті Федерації футболу України
https://ffu.ua/ або шляхом запиту на електронну адресу milfootball@ukr.net для отримання
форми заявки (конт.тел. 068-572-4834).
13.4.
Електрона реєстрація учасників відкрита з 23.03.2018 року до 20.04.2018 року.
13.5.
Реєстрація учасників після 20.04.2018 року, в т.ч. у день проведення Турніру,
проводитись не буде.
13.6.
Учасник вважається зареєстрованим, якщо він заповнив заявку та надіслав
гарантійний лист-підтвердження про участь у Турнірі на електронну адресу:
milfootball@ukr.net.
13.7.
Реєстрація учасника може бути анульована, якщо під час реєстрації ним були
надані неточні та/або помилкові дані.
13.8.
Заявковий лист команди на участь у змаганнях надається суддівській колегії у
місці проведення Турніру.
13.9.
Заявковий лист команди обов’язково має містити наступне:
- назву команди;
- прізвище, ім’я та по-батькові кожного гравця повністю, дату його народження,
суддівській колегії надається копія військового квитка/посвідчення офіцера, посвідчення
УБД (для учасників бойових дій), а також посвідчення (виписку), що підтверджує поранення,
травмування, або хворобу внаслідок виконання службових обов’язків у зоні бойових дій під
час проведення АТО, або в ході миротворчих операцій за участю України. Або посвідчення
інваліда війни.
- відмітку лікаря спеціалізованого медичного закладу про допуск гравця до участі у
змаганнях (дані відмітки завіряються особистими печатками лікаря, а сам заявковий лист –
печаткою даної медичної установи чи підрозділу);
13.10. Заявковий лист підписують керівник відряджуючої організації, представник
або тренер команди, представник регіональної федерації футболу.
Дане Положення є офіційним запрошенням на Турнір!

