ПОЛОЖЕННЯ
про проведення Кубку «Відкриття сезону»
серед аматорських команд Миколаївської області сезону 2018 року
I. Мета і завдання
Змагання проводяться з метою підготовки команд до Чемпіонату області,
виявлення найсильніших команд та популяризації футболу в області.
II. Керівництво змаганнями
Керівництво змаганнями здійснюється Федерацією футболу Миколаївської
області. Безпосереднє проведення змагань покладається на комітет з проведення
змагань, комітет арбітрів та КДК ФФМО.
III. Учасники змагань
У змаганнях беруть участь аматорські команди які подали заявку на участь в
Чемпіонаті області 2018 року.
IV. Термін і місце проведення змагань
Змагання проводяться на стадіонах області (згідно календаря).
Груповий етап – 7 квітня.
Фінальний етап – 14 квітня.
V. Умови проведення змагань
В кожній групі по 2-3 команди. Команди – учасниці розподіляються на групи по
територіальному принципу. До фінального етапу виходить одна команда –
переможець групи.
Матчі в групах проводяться в одне коло згідно жеребкування (2-3, 1-2, 1-3).
Тривалість гри:
При 3-х командах в групі - 2 тайми по 25 хв. без перерви;
При 2-х командах в групі - 2 тайми по 45 хв. з перервою 10 хв.
Приймаюча команда зобов'язана надати на гру медпрацівника.
Кількість замін не більше 7 гравців внесених до рапорту арбітра. Приймаюча
команда зобов'язана забезпечити на гру 3 м'ячі.
VI. Арбітраж та дисциплінарні санкції
Згідно з «Регламентом змагань з футболу сезону 2018 року».
VII. Визначення місць
Якщо матч закінчується внічию, призначається серія 11-метрових ударів.
У випадку рівної кількості очок, місця команд визначаються за такими
показниками:
а) результат особистої зустрічі, в разі нічийного результату – результат серії
післяматчевих ударів з 11-метрової позначки;
б) краща різниця забитих і пропущених м’ячів;
в) більша кількість забитих м’ячів.
Якщо всі ці показники однакові, діють наступні:
а) найменша сума балів за дисциплінарні санкції ( попередження – 1 бал,
вилучення – 3 бали).
б) переможця визначає жереб.
VIII. Фінансові витрати
При 2-х командах-учасниках команда-господар несе наступні витрати :
- оплата арбітра
– 400 гривень;
- оплата асистента арбітра – 2 по 200 гривень;

- оплата делегата
– 200 гривень;
- оплата медпрацівнику
– 80 гривень;
При 3-х командах-учасниках команда-господар несе наступні витрати
- оплата арбітра
– 600 гривень;
- оплата асистента арбітра
– 2 по 300 гривень;
- оплата делегата
– 300 гривень;
- оплата медпрацівнику
– 120 гривень;
Клуб-господар поля здійснює відшкодування витрат по відрядженню арбітрів та
делегата (проїзд) згідно з наданими проїзними документами.
Клуб несе всі витрати, пов’язані з участю його команди у змаганнях, а також
харчування футболістів та представників команд.
IX. Нагородження
Команда-переможець фінального етапу у кожній зоні (Північ та Південь)
нагороджується кубком та дипломом ФФМО, футболісти нагороджуються грамотами.
Команди-учасники фінального етапу нагороджуються дипломами ФФМО.
Голова Комітету з проведення змагань:
Тел: 063-6032626, 067-7472707
e-mail: ffmo@i.ua
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