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1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ
Турнір з футболу “ Ліга Чемпіонів Харкова” проводиться з метою
популяризації дитячо-юнацького футболу та підвищення майстерності юних
футболістів.

2. КЕРІВНИЦТВО ТУРНІРУ
Турнір проводиться за підтримки Федерації футболу міста Харкова ДЮФСШ
“Металіст 1925” та ФШ “ Майстер М’яча”, у відповідності до Правил гри
ФІФА, дотримуючись принципів “Чесної гри”, згідно з календарем змагань.
Безпосереднє керівництво та організацію турніру здійснює затвердженний
Оргкомітет турніру.

3. УЧАСНИКИ ТУРНІРУ
До участі у турнірі запрошуються дитячо-юнацькі футбольні заклади та
клуби (команди) України.
Учасниками турніру можуть бути хлопці і дівчата у наступних вікових
категоріях:
U7 (2015 р.н.)
U8 (2014 р.н.)
U9 (2013 р.н.)
U10 (2012 р.н.)
U11 (2011 р.н.)
U12 (2010 р.н.)
U13 (2009 р.н.)
U14 (2008 р.н.)
U15 (2007 р.н.)
U17 (2005/2006 р.н.)

4. ДАТА ТА МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ ТУРНІРУ
Турнір проводиться в місті Харків з 21 листопада по 10 квітня на наступних
ігрових локаціях: парк “Молодь” (вул.Пушкінська 100), СК “Меридіан” ( вул.
Целіноградська, 54), СК “Юракадемія” (вул. Пушкінська, 104), СК “Педакадемія” (вул.
Валентинівська, 2), УТБ в с. Високий.

5. ЗАЯВКИ
5.1. Загальні положення заявки команди
Команди-учасниці турніру до 2 туру повинні надати в Оргкомітет наступні
документи:
- заявочний лист турніру “Ліга Чемпіонів Харкова”, з печатками лікаря та
контактними даними представника команди. Для воротарів обов’язкова
вказівка - “воротар”.
- копія свідоцтва про народження, копія проїзного документу(загранпаспорт)
або учбовий квиток.
- заламіновану фотокартку гравця на кожного учасника.
- максимальна кількість гравців в заявці: Формат 5х5 - 12 гравців, Формат 7х7 14 гравців, Формат 9х9 - 18 гравців, Формат 11х11 - 24 гравців.
5.2. Особливості заявки гравців
- дозволяється заявка гравців молодшого віку для участі в змаганнях старших
вікових категорій.
- забороняється заявка гравців, які на 1 рік та більше старші вікової категорії
ліги.
- команда-учасниця турніру, яка має дефіцит гравців вікової категорії ліги, в
якому вона приймає участь, за додатковими домовленностями з Оргкомітетом
турніру має право заявити гравців на 1 рік старше. В такому випадку команда
приймає участь тільки в Вищій Лізі.
- гравець, який виступає в старшій для нього віковій категорії турніру, має
право виступати тільки в Вищій Лізі турніру своїй віковій категорії.
- забороняється включати гравця у більш ніж одну заявку в рамках одній
віковій категорії.(крім позиції-воротар)
- забороняється включати в заявку більш ніж двох воротарів
- забороняється включати воротаря в більше ніж дві заявки однієї вікової
категорії.
- забороняється виконувати перезаявки гравців між Вищої та Першою лігами
після затвердження складу учасників;
- воротар має право грати як польовий гравець.
- дозаявка гравців здійснюється тільки протягом групового етапу турніру.
Представник команди повинен повідомити про дозаявку гравця Оргкомітет
турніру.

6. СИСТЕМА ПРОВЕДЕННЯ ТУРНІРУ
6.1 Схема проведення
Схема проведення турніру повідомляється окремо тренерам або
представникам команд після затвердження кількості учасників турніру.
6.2. Правила та формат гри
6.2.1 Формат 5х5
- тривалість матча - 2 тайми по 20 хвилин.
- перерва між таймами - 5 хвилин
- кількість гравців однієї команди, які одночасно перебувають на
футбольному полі - не більше 5.
- розмір футбольного поля: 20х40м
- розмір воріт: 3х2м
- введення ауту здійснюється ногами
- введення вільного удару від воріт здійснюється руками
- кількість змін: необмежено
- зворотні зміни дозволяються
- розмір футбольного м’яча №4
- пробиття пенальті з відстані 6 метрів
- при пробитті штрафного, команда,яка захищається ставить “стінку” з
гравців на відстані 5 метрів від м’яча
6.2.2 Формат 7х7
- тривалість матча - 2 тайми по 20 хвилин.
- перерва між таймами - 5 хвилин
- кількість гравців однієї команди, які одночасно перебувають на
футбольному полі - не більше 7.
- розмір футбольного поля: 30х50м
- розмір воріт: 5х2м
- введення ауту здійснюється руками
- введення вільного удару від воріт здійснюється ногами
- кількість змін: необмежено
- зворотні зміни дозволяються
- розмір футбольного м’яча №4
- пробиття пенальті з відстані 9 метрів
- при пробитті штрафного, команда,яка захищається ставить “стінку” з
гравців на відстані 7 метрів від м’яча

6.2.3 Формат 9х9
- тривалість матча - 2 тайми по 25 хвилин.
- перерва між таймами - 5 хвилин
- кількість гравців однієї команди, які одночасно перебувають на
футбольному полі - не більше 9.
- розмір футбольного поля: 40х60м
- розмір воріт: 5х2м
- введення ауту здійснюється руками
- введення вільного удару від воріт здійснюється ногами
- кількість змін: необмежено
- зворотні зміни дозволяються
- розмір футбольного м’яча №4
- пробиття пенальті з відстані 9 метрів
- при пробитті штрафного, команда,яка захищається ставить “стінку” з
гравців на відстані 7 метрів від м’яча
- положення “поза грою”(офсайд) рахується з середини поля.
6.2.4 Формат 11х11
- тривалість матча - 2 тайми по 25 хвилин( 2008-2009 р.н.) та 2 тайми по 30
хвилин (2005-2007 р.н.)
- перерва між таймами - 5 хвилин
- кількість гравців однієї команди, які одночасно перебувають на
футбольному полі - не більше 11.
- розмір футбольного поля: 57х105м
- розмір воріт: 7,32х2,44м
- введення ауту здійснюється руками
- введення вільного удару від воріт здійснюється ногами
- кількість змін: необмежено
- зворотні зміни дозволяються
- розмір футбольного м’яча №5
- пробиття пенальті з відстані 11 метрів
- при пробитті штрафного, команда,яка захищається ставить “стінку” з
гравців на відстані 9 метрів від м’яча
- положення “поза грою”(офсайд) рахується з середини поля.

7. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ МАТЧУ
- Представник (тренер) команди перед початком матчу зобов’язаний
заповнити сторінку аркуша протокола та вписати друкованими літерами
прізвища та імена гравців із зазначеними номерами кожного гравця.
- учасником матчу вважається гравець, прізвище якого внесено до
протоколу і який безпосередньо брав участь у матчі;
- за внесення до протоколу матча прізвища незаявленого гравця, у разі,
якщо цей гравець безпосередньо брав участь у матчі, команді
зараховується технічна поразка (-:+)
- м’яч для гри предоставляє команда-господар згідно з календарем.
- команди розташовуються в технічній зоні, на дальній стороні поля від
вболівальників (батьків)
- забороняється присутність вболівальників (батьків) у технічній зоні для
команд.
- якщо команда після закінчення 10 хвилин від офіційного часу початку
матчу, не має у своєму складі мінімально необхідної кількості гравців, їй
зараховується технічна поразка (-: +), як неявка на матч;

8. ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЬ В ТУРНІРНІЙ ТАБЛИЦІ
Місця команд в турнірній таблиці визначаються за такими показниками,
отриманими у всіх матчах: найбільша кількість набраних очок (за перемогу -3
бали, за нічию 1 бал, за поразку бали не нараховуються).
У випадку однакової кількості очок у двох і більше команд, місця
визначаються за наступними показниками:
- за результатом особистої зустрічі
- за кращою різницею забитих і пропущенних голів у всіх матчах
- за найбільшою кількістю перемог у всіх матчах
- за найбільшою кількістю забитих м’ячів у всіх матчах
При абсолютної різниці всіх вищезгаданих показників місця визначаються
Оргкомітетом турніру за допомогою жереба. Команді, яка в своєму активі має
технічну поразку, інші показники не розглядаються і вона автоматично посідає
останнє місце серед команд з однаковою кількістю очок.

9. ДИСЦИПЛІНАРНІ САНКЦІЇ
8.1. Гравець, який отримав червону або другу жовту картку видаляється з поля
до кінця матчу, з правом його заміни через 2 хвилини (крім формату 10+1). Дія
дискваліфікації поширюється тільки на матч, в якому вона була отримана.
8.2. Забороняється батьками та вболівальникам втручатися у дії арбітрів.
Відповідальність за дії батьків та вболівальників несе представник команди або
тренер. У разі грубого порушення батьками правил поведінки, які спричинили
зупинку у грі, арбітр турніру має право зарахувати технічну поразку “-/+” з
подальшими санкціями для команди.
8.3. У разі присутності на полі гравця,якого немає в заявці команди на турнір,
команді зараховується технічна поразка “-/+”.
8.4. У разі недотримання правил, прописаних у розділах 5,7 Регламенту турніру,
команді зараховується технічна поразка “-/+”.
9. СПІРНІ СИТУАЦІЇ
У разі виникнення спірної ситуації, не передбаченої Регламентом,
Оргкомітет турніру залишає за собою право винести будь яке рішення на
свій розсуд.
10. ФІНАНСОВІ УМОВИ
Витрати на участь та відрядження команд (проїзд, харчування,
проживання) в турнірі несуть учасники змагань.
Вартість участі у турнірі складає 4500 грн.
11. НАГОРОДЖЕННЯ
11.1. Команди-призери турніру нагороджуються кубками, медалями та
іншими призами від спонсорів та партнерів турніру.
12.2. Кращі гравці турніру нагороджуються пам'ятними призами в
номінаціях:
- кращий воротар турніру
- кращий захисник турніру
- кращий бомбардир турніру
- кращий півзахисник турніру
- кращий гравець турніру
- кращий тренер турніру

