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Регламент турніру

1. Цілі і завдання.
1.1. Турнір проводиться з метою популяризації міні-футболу,
налагодження ділових контактів та організації дозвілля працівників
будівельної галузі України.
1.2. Завданням турніру є пропаганда здорового способу життя,
підвищення спортивної майстерності гравців, об'єднання підприємств
будівельної галузі України та підвищення культури справедливого
суперництва (Fair Play - «чесна гра»)
1.3. Виявлення переможців та призерів.

  2. Організатори.
2.1.Організацію турніру здійснюють:
Комітет з проведення змагань. Загальний контроль здійснює: президент
ФАБУ - Свірський В.П., +38 (067) 507-85-76, віце-президент ФАБУ -
Саханський Е.О., тел. +38 (067) 500-66-24.

Час і місце проведення:
Турнір проводиться з 15 по 16 вересня 2018 року (15 вересня: 09:00 -
початок змагань, 12:00 урочисте відкриття; 17:00 виставковий матч збірної
ФАБУ, 18:00 - закінчення першого ігрового дня і урочистий банкет
запрошених представників команд), 18 вересня 09.00 - початок другого
ігрового дня, 18:00 - закінчення турніру, урочисте нагородження (час
закінчення може змінюватися в залежності від проходження турніру).
Змагання будуть проходити на території спорткомплексу "Місто спорту"
(Гідропарк, Венеціанський пляж). Жеребкування пройде в середу 12
вересня 2018 у приміщенні НТК ім. Баннікова ФФУ м. Київ, вул.
Лабораторний 7б, 5 поверх о 18:00.

3. Умови і схема проведення змагань
3.1. Змагання проводяться згідно з Правилами гри у футзал ФІФА з
деякими поправками щодо: кількості гравців (5 польових+1 голкіпер),
часу проведення гри (пункт 3.4), а також розміру ігрового м’яча (пункт
3.7).
Основні правила можна знайти на сайті ФАБУ.

3.2. Участь у змаганні можуть брати працівники будівельних організацій і
гравці, яких запросило керівництво, попередньо погодивши список-
заявку з комітетом з проведення змагань турніру. Організації, які



порушать це правило, будуть дискваліфіковані та не будуть запрошені на
наступні змагання.

 3.3. До участі в змаганнях допускаються команди, які підтвердили свою
участь в турнірі реєстраційною карткою до 12 вересня 2018 (заявка
команди встановленого зразка). До реєстраційної картки учасника турніру
вносяться мінімум 7 представників від однієї організації. Повний склад
команди не повинен перевищувати 18 спортсменів і 1 тренер-
представник команди. Керівництво будівельних компаній допускається
до змагань без обмежень.

3.4. Гра складається з двох таймів, тривалість кожного - 15 хв. загального
часу (точні дані розміру тайму і перерв представники команд обговорять
на зборах учасників). Перерви між кожною грою складають до 5 хв.

3.5. У перший день турніру матчі проводяться в восьми групах. Кількість
команд у кожній групі становить 4 (точні дані щодо кількості команд і
груп представники команд обговорять на зборах учасників). Після
проведення ігор визначаються місця команд в кожній групі, які
продовжують змагання у другий ігровий день. Команди, які посіли 1, 2, 3,
та 4 місця в своїх групах утворюють відповідну лігу та продовжують
боротьбу за Кубок Будівельників та кубки.

3.6. У другий ігровий день (16.09.2018 р) будуть проведені
чвертьфінальні, півфінальні матчі в кожному з кубків, на основі яких
будуть визначені фіналісти. Ігри за третє місце не проводяться. 2 команди,
які вийшли в фінал Кубка Будівельника (Gold-Ліга), автоматично
отримують путівку на Кубок Європи серед будівельників і потрапляють до
корзини сіяних команд при жеребкуванні.

 3.7. Ігри проводяться м’ячом № 5 ФІФА.

 3.8. У перший ігровий день (15.09.2018 р) перед кожним своїм першим
матчем кожна команда в повному складі, з керівництвом та атрибутикою
повинен виконати фотосесію (фотографію). Кожна команда повинна мати
однакову форму, гетри, а також обов’язкова наявність щитків(сувора
вимога правил гри у футзал ФІФА).

3.9. Керівництво кожної команди повинно сумлінно стежити і управляти
складом команди і уболівальниками.

 3.10. За неповагу, за не спортивну поведінку, грубу гру і непокору
рішенням суддівського складу команду можуть дискваліфікувати,
керуючись дисциплінарним кодексом Федерації Футзалу м.Києва.



 3.11. Призові місця команд визначаються за найбільшою кількістю
набраних очок:
1) Перемога 3, Нічия - 1, поразка - 0.
2) Місця команд у групах визначаються наступними критеріями:
1. Більшість очок, отриманих в усіх іграх групи.
2. Більшість очок, отриманих в іграх між собою.
3. Найкращою різностю забитих та пропущених м’ячів в усіх іграх
групи.
4. Більшостю забитих м’ячів в усіх іграх групи.
5. Жеребом

4. Нагородження
4.1. Команди -переможниці нагороджуються Кубком, медалями,
почесним дипломом та призами. Срібні призери нагороджуються
медалями, почесним дипломом та призами. Учасники змагань
нагороджуються почесними дипломами.

4.2. Будуть визначені та нагороджені кращі гравці:
- форвард; - воротар; - гравець; - захисник; - тренер; -бомбардир.

5. Додаткові умови
5.1. Команди повинні мати м'яч, однаковий комплект форми. Взуття
повинно відповідати правилам гри в футзал (категорично забороняється
грати в бутсах з пластиковими або металевими шипами).

5.2. У разі спірних питань, остаточне рішення приймають організатори
змагань.

5.3. Тренер-представник команди відповідає за організоване
перебування команди на змаганнях, за формування складу команди, за
безпеку і здоров'я спортсменів, за участь в офіційних церемоніях команди
і окремих гравців.

 5.4. Якщо  команда протягом п'ятнадцяти хвилин не виходить на поле, їй
зараховується технічна поразка 0-5.

5.5. Оргкомітет  та керівництво ФАБУ не несе ніякої відповідальності за
здоров'я і стан гравців на полі чи поза ним. А також за особисті речі
гравців та вболівальників. Всю відповідальність на себе беруть команди,
представники команд та керівники підприємств, які представляють
команди.



6. Фінансове забезпечення змагань
  6.1. Команди-учасники несуть витрати на придбання форми, проїзд,
харчування та проживання гравців (в разі необхідності).
  6.2. ФАБУ забезпечує оплату спортивної арени, медичного
обслуговування, суддівства та придбання нагород, цінних подарунків та
дипломів командам і кращим гравцям у зазначених номінаціях.

6.3. Внесок на покриття витрат, пов'язаних з проведенням турніру
вноситься безпосередньо організаторам. Сума коштів вноситься не
пізніше 10.09.2018 року.
Остаточний склад учасників, положення турніру, особливі програми та
кінцеві правила турніру будуть відомі після зустрічі представників команд
учасників та жеребкування. На зборах мають бути присутні два
представники від однієї команди.

Оргкомітет ФАБУ.




