ЗАТВЕРДЖЕНО
Заступник Міністра
молоді та спорту України
Матвій БІДНИЙ

Регламент
проведення Всеукраїнського турніру з футзалу 2021/2022 років
серед юнаків 2011-2012 р.н.
1. Цілі та завдання
Всеукраїнський турнір з футзалу 2021/2022 років серед юнаків
2011-2012 р.н. (далі – Всеукраїнський турнір) проводиться з метою:
- залучення широких верств населення до занять фізичною культурою
та спортом;
- подальшого розвитку футзалу і його популяризації в державі;
- підвищення рівня майстерності спортсменів;
- відбору найсильніших спортсменів до складу національної збірної команди
України для участі в міжнародних змаганнях;
- активізації навчально-тренувальної роботи в спортивних організаціях;
- підведення підсумків роботи в спортивних організаціях.
2. Строки і місце проведення змагань
Всеукраїнський турнір проводиться з 18 по 22 жовтня 2021 року
в м. Кривий Ріг, Дніпропетровської обл., на базі КФСК «Локомотив»,
за адресою: вул. Магістральна, 19.
День приїзду команд – 18 жовтня 2021 року.
3. Організація та керівництво проведенням змагань
Керівництво проведенням змагань здійснюється Міністерством молоді
та спорту України (далі – Мінмолодьспорт) та Асоціацією футзалу України
(далі – АФУ).
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Відповідальність за підготовку та безпосереднє проведення змагань
покладається на управління молоді і спорту Дніпропетровської обласної
державної адміністрації, головну суддівську колегію, рекомендовану АФУ
та затверджену Мінмолодьспортом, і суддівські бригади матчів, сформовані
відповідними комітетами та затверджені АФУ.
Відповідальна особа за дотримання учасниками відповідних санітарних
та протиепідемічних заходів під час проведення змагань – Чубінський Максим
Анатолійович.
4. Учасники змагань
До участі у Всеукраїнському турнірі допускаються команди областей,
мм. Києва та Севастополя, Автономної Республіки Крим, фізкультурноспортивних товариств, відомств, дитячо-юнацьких спортивних закладів,
училищ олімпійського резерву, спортивних, футбольних та футзальних клубів,
які надіслали заявки на участь у змаганнях в термін, встановлений Президією
АФУ, та складаються з гравців, які народились з 01 серпня 2011 року
та молодші.
Склад команди для участі в календарних іграх Всеукраїнського турніру
не перевищує 20 чоловік (з них 16 спортсменів та 4 офіційні особи, які
є представниками тренерського складу, медичного персоналу, начальник
та адміністратор команди).
У протокол матчу вносяться прізвища не більше 14 гравців,
із зазначеними номерами кожного футболіста, а також не більше
4 офіційних осіб команди.
Для участі у Всеукраїнському турнірі всі учасники змагань повинні мати
поліс медичного страхування від нещасного випадку.
Для дотримання правил безпеки під час гри кожен спортсмен-учасник
змагань повинен мати необхідну екіпіровку відповідно до вимог Правил гри
з футзалу (далі – Правила).
Рівень допуску до змагань (за класифікацією):
юнаки – третій юнацький розряд.
5. Характер заходу
Змагання командні. Змагання проводяться відповідно до Правил.
6. Програма проведення змагань
Всеукраїнський турнір складається з одного фінального етапу. Тривалість
матчу складає два тайми по 10 хв. чистого часу із 10 хв. перервою між таймами.
Календар змагань Всеукраїнського турніру складається після
жеребкування команд, допущених до участі у змаганнях, під час якого кожна
команда отримує відповідний номер, та в установленому порядку
затверджується головною суддівською колегією.
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Остаточна система проведення та склад учасників Всеукраїнського
турніру визначається головною суддівською колегією в залежності від кількості
отриманих попередніх заявок.
Допускається проведення змагань за умови, що в спортивних змаганнях
братимуть участь не менше 3 команд-учасниць в командних ігрових видах
спорту.
7. Безпека та підготовка місць проведення змагань
Підготовка місць проведення змагань здійснюється відповідно
до постанов 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"
та від 09 грудня 2020 року № 1236 "Про встановлення карантину
та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою
запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2", постанови Головного
державного санітарного лікаря України від 19.11.2020 № 58 "Про затвердження
протиепідемічних заходів під час проведення спортивних змагань на період
карантину у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID – 19)"
а також за згодою виконавчого комітету Криворізької міської ради на
проведення такого заходу.
8. Умови визначення і нагородження переможців та призерів
Місця команд після проведення змагань визначаються за кількістю
набраних турнірних очок в усіх проведених матчах Всеукраїнського турніру.
За перемогу в основний час кожного матчу змагань команда отримує три
турнірних очки, за поразку очки не нараховуються, у разі нічийного результату
призначається серія післяматчевих пенальті згідно з правилами гри з футзалу,
де команді, що перемогла в серії післяматчевих пенальті, нараховується два
очка, а команді, що програла, нараховується одне очко.
У всіх випадках у разі рівності турнірних очок у двох або більше команд
за підсумками змагань перевага надається команді, яка має кращі показники:
- більша кількість набраних турнірних очок в матчах між командами, які мають
однакову кількість очок;
- краща різниця забитих та пропущених м’ячів в матчах між командами, які
мають однакову кількість очок;
- більша кількість м’ячів, забитих на майданчику суперника в матчах між
командами, які мають однакову кількість очок;
- більша кількість перемог у всіх матчах Всеукраїнського турніру;
- краща різниця забитих та пропущених м’ячів у всіх матчах Всеукраїнського
турніру;
- більша кількість м’ячів, забитих у всіх матчах Всеукраїнському турнірі.
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Команда, що перемогла у Всеукраїнському турнірі нагороджується
кубком та дипломом, футболісти і тренери команди нагороджуються медалями
та дипломами АФУ відповідних ступенів.
Команди-призери нагороджуються дипломами, футболісти і тренери
команди нагороджуються медалями та дипломами АФУ відповідних ступенів.
До
нагородження
за
результатами,
показаними
командами
у Всеукраїнському турнірі, підлягають футболісти, що зіграли за команду
50 % і більше матчів.
9. Умови фінансування заходу та матеріального забезпечення учасників
Витрати на організацію та проведення Всеукраїнського турніру (кубки,
медалі та канцелярські товари) здійснюються за рахунок коштів Державного
бюджету України передбачених Мінмолодьспорту відповідно до Єдиного
календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України
на 2021 рік у межах затвердженого кошторису, та за рахунок позабюджетних
коштів, залучених АФУ.
За кошти організацій, що відряджають, здійснюються всі витрати з участі
спортсменів та тренерів у змаганні: оплата проїзду та добових під час переїзду
учасників, перевезення спортивної техніки та інвентарю до місця проведення
змагання, харчування та проживання.
Відповідальна особа за поселення та харчування команд Поляков Віталій
Миколайович: тел. +38(097)1682315.
10. Строки та порядок подання заявок на участь у Всеукраїнському турнірі
Попередні заявки команд на участь у Всеукраїнському турнірі подаються
до початку змагань письмово на адресу: 01133, м. Київ, пров. Лабораторний,
7А, Будинок футболу, оф. 215, (тел. (044) 521-05-58), а також на електронну
адресу АФУ: ukraine.amf@gmail.com.
Для участі у змаганнях до мандатної комісії в день приїзду подаються:
іменні заявки, завірені печаткою та підписом керівництва структурних
підрозділів Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя,
печаткою та підписом керівництва спортивних клубів та лікарем, копія
паспорта, класифікаційні книжки, страхові поліси, довідки з результатами
експрес-тестування на визначення антигену до вірусу COVID-19 на офіційному
бланку, завірені печаткою.
До змагань допускаються учасники, які підтвердили в установлений
термін свою участь.
Звіт головного судді змагань, протоколи результатів змагань, заявки
(іменні та командні) надаються протягом 5-ти календарних днів листом АФУ,
у паперовому вигляді, до Мінмолодьспорту за адресою:
вул. Еспланадна, 42, 01601, м. Київ, Україна, або в електронному вигляді
на e-mail: correspond@msms.gov.ua.
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Оперативна інформація з фотографіями про кількість учасників,
кількість регіонів та призові місця команд-учасниць надсилаються АФУ
до Мінмолодьспорту у день закінчення змагань (не пізніше 8:00 у понеділок)
на е-mail: dudek2121985@ukr.net.
Цей регламент є офіційним викликом на змагання.
Заступник директора департаменту
фізичної культури та неолімпійських
видів спорту – начальник відділу
пріоритетних неолімпійських
видів спорту

Оксана АНАСТАСЬЄВА

