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Положення 

про проведення Всеукраїнського дитячого турніру з футболу  

„Кубок Віктора Баннікова” 

 

І. Мета і завдання 

1.1. Традиційний дитячий турнір з футболу „Кубок Віктора Баннікова” проводиться з метою: 

 пропаганди здорового способу життя; 

 подальшого розвитку футболу та підняття рівня масовості занять футболом як соціально корисним явищем; 

 популяризації футболу; 

 залучення якнайбільшої кількості учасників до змагань; 

 пропаганди футболу як одного із засобів фізичного виховання; 

 підвищення рівня майстерності гравців; 

 зміцнення дружніх зв’язків між однолітками;  

 визначення переможців та найкращих гравців; 

 вшанування пам’яті легендарного голкіпера, футбольного функціонера, першого Президента Федерації футболу 

України Віктора Максимовича Баннікова. 

 

ІІ. Організація проведення турніру 

2.1. Організаторами проведення турніру виступають: 

- Федерація футболу міста Києва; 

- Департамент освіти і науки, молоді та спорту КМДА; 

2.2. Безпосереднє проведення змагань покладено на Федерацію футболу міста Києва, яка бере на себе організацію та 

підготовку турніру, роботу із засобами масової інформації, розробку та виготовлення рекламно-інформаційних матеріалів 

тощо. 

 

ІІІ. Терміни та місце проведення турніру 

3.1. „Кубок Віктора Баннікова” проводиться з ____________ по _____________  20___ р. 

3.2. Місцем проведення турніру є футбольні поля київських стадіонів, затверджені Оргкомітетом змагань.  

3.3. Ігри у підгрупах: з ______________ по _______________ 20__.  

Півфінали: ______________ 20___ р. 

Фінал та матч за  3-е  місце, парад закриття  турніру:  ______________ 20___ р. 

3.4. Нарада представників команд, арбітрів та членів мандатної комісії: ______________ 20___ р. 

3.5. Офіційне підтвердження участі у турнірі необхідно надіслати не пізніше ______________ 20___ р. за телефоном-факсом 8-

(044)-585-74-57.  

 

IV. Учасники та умови проведення змагань 

4.1. Учасниками змагань з футболу на „Кубок Віктора Баннікова” є: 

 дитячі команди, складені з гравців 20___ року народження.  

4.2. Відповідно до умов проведення турніру та даного Положення, участь в змаганнях беруть 16 футбольних команд (10 команд 

вищої ліги-учасниць першості м. Києва сезону 20___-20___ р.р., решту команд визначає Оргкомітет змагань), рівномірно 

розподілених на чотири відбіркові групи. Склад команди: 18 гравців і 1 офіційний представник. 

4.3. Ігри проводяться згідно з календарем змагань, затвердженого Оргкомітетом змагань. 

4.4. Змагання проводяться згідно з правилами гри у футбол. 

4.5. Команди грають у складі 11 (одинадцять) гравців: 10 польових +1 воротар. 

4.6. Ігри проводяться на полях стандартного розміру зі встановленими на них воротами і проведеною відповідною розміткою.  

4.7. Тривалість гри складає 2 тайми по 25 хвилин ігрового часу з десятихвилинною перервою. 

4.8. Змагання проводяться за змішаною системою в два етапи:  

перший етап – команди, допущені до змагань, розподіляються на 4 групи (групи очолюють команди, які після 1 кола змагань 

першості м. Києва сезону 20___-___ посіли 1-4 місця у вищій лізі). Решта команд розподіляється по групах Оргкомітетом 

змагань. Ігри в групах проводяться за коловою системою (в одне коло); 

другий етап – переможці груп, що посядуть 1 місце, виборюють право на участь у фіналі. Переможці півфіналів – 

зустрічаються у фіналі за 1-2 місце, а переможені – у матчі за 3-4 місце у турнірі. Команди, що посядуть 2 місце у групах, 

виборюють у півфіналі право на участь у змаганні за 5-8 місця, де переможці півфіналів – зустрічаються у іграх за 5-6 місце, а 

переможені – у матчі за 7-8 місце у турнірі. Команди, що посядуть 3 місце у групах, виборюють у півфіналі право на участь у 

змаганні за 9-12 місця, де переможці півфіналів – зустрічаються у іграх за 9-10 місце, а переможені – у матчі за 11-12 місце у 

турнірі. Команди, що посядуть 4 місце у групах, виборюють у півфіналі право на участь у змаганні за 13-16 місця, де 

переможці півфіналів – зустрічаються у іграх за 13-14 місце, а переможені – у матчі за 15-16 місце у турнірі. (Схема турніру 

додається). З другого етапу ігри проводяться за „олімпійською” системою.  

4.9. Представники команд зобов’язані не пізніше, ніж за 15 хвилин до початку гри, внести в протокол гри прізвища, імена та 

відповідні номери гравців і офіційних осіб у відповідності до заявкового листа та надати арбітру документи учасників і 

заявковий лист. 

4.10. Гравець, який не зазначений у рапорті арбітра матчу, не має права брати участі в грі. 

4.11. Заміни проводяться відповідно до кількості гравців, що внесені до рапорту арбітра матчу. 

4.12. Відповідно до даного Положення, командам дозволяється проводити не більше 7 замін з числа гравців, внесених до 

рапорту арбітра, без права „зворотної заміни”. 
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4.13. Керівники команд відповідають за дотримання правил допуску спортсменів до гри; 

4.14. За участь в матчі не оформленого у встановленому порядку чи дискваліфікованого футболіста, команді зараховується 

технічна поразка   ( - / + ). 

4.15. Команді, що запізнилася більше ніж на 15 хвилин або не з’явилася на гру, зараховується технічна поразка   ( - / + ). 

4.16. У випадку, якщо гра була не закінчена за вини однієї з команд, то винній стороні зараховується технічна поразка ( - / + ). 

4.17. У випадку, якщо гра була не закінчена за вини обох команд – цим командам зараховуються технічні поразки ( - / - ). 

4.18. Якщо команда, яку знято зі змагань, провела половину і більше матчів, їй зараховуються поразки у матчах, що 

залишилися ( - / + ); якщо зіграно менше половини ігор – її результати анулюються. 

4.19. Арбітри та представники команд, що зустрічаються, зобов’язані завчасно визначити колір форми таким чином, щоб 

запобігти їх збігу. У випадку збігу кольорів, форму змінює команда, яка визначена як господар поля за каленкдарем. 

4.20. Відповідно до умов проведення змагань, команди повинні мати два варіанти ігрової форми з різними кольорами. 

4.21. Форма воротаря повинна за кольором відрізнятися від форми футболістів обох команд та арбітрів, що обслуговують гру. 

4.22. Під час гри не допускається присутність на лавці запасних або в технічній зоні осіб, що не внесені до рапорту арбітра 

матчу або раніше були дискваліфіковані. 

4.23. Заборонено проводити ігри за відсутності лікаря. 

4.24. Керівники команд несуть відповідальність за поведінку гравців і не мають права втручатися в дії арбітрів або будь-яким 

чином впливати на них. 

4.25. У випадку некоректної та недисциплінованої поведінки гравців або офіційної особи, Оргкомітет змагань має 

повноваження застосовувати відповідні штрафні та дисциплінарні санкції.  

 

V. Порядок оформлення та терміни подачі заявок 

5.1. В заявковий лист на участь у змаганнях дозволяється включати не більше 18 (вісімнадцяти) гравців та двох офіційних 

представників команди. 

5.2. Заявковий лист має бути завірений печаткою медичної установи та підписом лікаря про дозвіл участі у змаганнях (підпис 

лікаря та печатка мають стояти напроти прізвища кожного допущеного футболіста). 

5.3. До участі в змаганнях допускаються команди, що належним чином пройшли заявкову кампанію.   

5.4. Заявковий лист має бути певного зразка (заявка додається). 

5.5. Остаточним терміном для подачі заявок на участь в змаганнях є ______________ 20___ р. 

 

VI. Арбітраж змагань 

6.1. Арбітраж змагань проводиться членами Колегії арбітрів Федерації футболу м. Києва.  

6.2. Арбітри та асистенти арбітрів для обслуговування ігор призначаються Комітетом арбітрів ФФК. 

6.3. Арбітр матчу зобов’язаний перевірити документи гравців та офіційних осіб, внесених до рапорту, наявність присутності 

лікаря обслуговуючого гру, та разом з керівництвом команд несе відповідальність за дотриманням правил допуску гравців до 

гри. 

6.4. Арбітраж здійснюється відповідно до „Правил гри в футбол”. 

6.5. Після закінчення гри арбітри зобов’язані впродовж 30-ти хвилин заповнити рапорт та передати його наступного дня до 

ФФК або в той же день офіційному представникові ФФК. 

 

 

VII. Визначення переможців 

7.1. Місця команд у змаганнях (в групах) визначаються за найбільшою кількістю набраних очок у всіх зустрічах з усіма 

суперниками: 

 за перемогу нараховується - 3 очки; 

 за нічию - 1 очко; 

 за поразку очки не нараховуються. 

7.2. У випадку однакової кількості очок у двох та більше команд, перше (друге та ін.) місце визначається: 

7.2.1. за більшою кількістю очок в іграх між собою; 

7.2.2. за найкращим результатом особистих зустрічей; 

7.2.3. за кращою різницею забитих та пропущених м’ячів в іграх між собою; 

7.2.4. за кількістю перемог у всіх зустрічах;   

7.2.5. за кращою різницею забитих та пропущених м’ячів в усіх зустрічах; 

7.2.6. за кращою кількістю забитих м’ячів в усіх зустрічах; 

7.2.7. за найменшою кількістю порушень (вилучення – 2 очка, попередження – 1 очко); 

При абсолютній рівності цих показників місця визначаються жеребкуванням, яке проводить Оргкомітет. 

7.3. На другому етапі, у випадку нічийного результату в основний час, призначається серія післяматчевих пенальті (по 5 

ударів кожна команда). Пенальті здійснюється згідно до „Правил гри в футбол”.  

7.4. Якщо до закінчення серії пенальті одна з команд заб’є стільки м’ячів, скільки друга забити не зможе, пробивши по п’ять 

ударів, виконання пенальті припиняється. 

7.5. У разі рівної кількості забитих м’ячів  обома командами – серія пенальті продовжується поки одна із команд за рівністю 

виконаних ударів не заб’є на один м’яч більше іншої.  

 

VIII. Покарання гравців або команд за дисциплінарні порушення під час змагань 

8.1. У разі грубого порушення Правил гри у футбол, недисциплінованої та некоректної поведінки гравця або офіційної особи, 

до команди (або гравця чи офіційної особи) застосовуються дисциплінарні санкції 

Основою для прийняття такого рішення Оргкомітетом може бути: 
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 попередження або вилучення гравця у грі; 

 рапорт арбітра гри; 

 письмова заява, тощо. 

8.2. До гравців та офіційних осіб застосовуються наступні санкції: 

 за вилучення у грі – дискваліфікація гравця (термін дії дискваліфікації – 1 наступна гра); 

 за друге попередження у грі – вилучення в цій грі та дискваліфікація у наступній; 

 два попередження в одній грі вважати вилученням і в цьому випадку раніше одержані попередження не знімаються; 

 за три попередження в різних іграх – дискваліфікація гравця на одну наступну гру; 

 за нецензурні висловлювання на адресу арбітра гри, офіційних осіб, глядачів, гравців тощо, за навмисний удар 

суперника рукою або ногою, неподобна поведінка, особливо груба гра – термін дії дискваліфікації від 2-х ігор до 

закінчення змагань (за рішенням Оргкомітету); 

 за спробу застосування фізичної сили до арбітрів, офіційних осіб – дискваліфікація з забороною приймати будь-яку 

участь в змаганнях, що проводяться Федерацією футболу м. Києва на строк від 12 до 36 місяців. 

8.3. Інстанцією, що приймає рішення стосовно дисциплінарних порушень та покарань є Оргкомітет змагань.  
 

IX. Протести 

9.1. Представник команди з числа офіційних осіб, внесених до протокола гри, мають право протягом 15 хвилин після 

закінчення матчу у присутності арбітра, перевірити гравця(-ів) команди-суперника і якщо мають докази про порушення цього 

положення, повідомити про подачу протесту арбітра, який робить короткий запис у протоколі. 

9.2. Про подачу протесту необхідно проінформувати представника команди суперника. 

9.3. Не розглядаються протести подані несвоєчасно. 

9.4. Обґрунтований протест подається протягом 12-ти годин після закінчення матчу до Оргкомітету, відповідно до даного 

Положення.  

9.5. Несвоєчасно подані протести не розглядаються, або такі, що подані на рішення арбітра у зв’язку з подіями, що мали місце 

у грі: 

 призначення або не призначення вільних, штрафних або пенальті; 

 визначення виходу м’яча за межі поля та надання права введення м’яча у гру;  

 попередження та вилучення гравців з поля. 

Х. Фінансові умови 

10.1. Всі витрати щодо участі, розміщення, харчування, нагородження команд та арбітражу змагань за рахунок Федерації. 

 

ХI. Нагородження переможців 

11.1. Команда, що перемогла у Турнірі нагороджується Кубком переможця та дипломом, гравці та тренери - дипломами та 

медалями. 

11.2. Фіналіст змагань нагороджується Кубком фіналіста та дипломом, гравці та тренери нагороджуються дипломами та 

медалями. 

11.3. Команди, що посіла третє та четверте місця нагороджується відповідним Кубком та дипломом, гравці та тренери 

нагороджуються дипломами та медалями. 

11.4. Арбітри, які обслуговуватимуть фінал Кубка В.Баннікова, нагороджуються почесними призами. 

11.5. Всі команди-учасники змагань отримують диплом учасника. 

11.6. Найкращі гравці змагань за амплуа нагороджуються пам’ятними призами: 

 воротар 

 захисник 

 півзахисник 

 нападаючий 

 бомбардир 

 гравець турніру. 

11.7. Рішенням Оргкомітету визначається номінація „Кращий тренер”. 
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ФЕДЕРАЦІЯ ФУТБОЛУ м. КИЄВА 

03057, Україна, м. Київ 

вул. Брайчевського, 12 

тел./факс (044)  585-74-57. 

Назва організації (установи): 

 

                                               Адреса: 

________________________________ 

                                                Телефон: 

_________________ 

ЗАЯВКОВИЙ  ЛИСТ  
команди   _________________________ 

на участь у Традиційному дитячому турнірі з футболу  

„Кубок Віктора Баннікова”  
 

№ 

п/п 
Прізвище, ім’я та по-батькові 

Дата  

народження 

Дані свідоцтва  

про народження 

(паспортні дані – для офіційних 

представників) 

Підпис 

лікаря 

 та печатка 

ГРАВЦІ:    

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     
8.     
9.     
10.     
11.     
12.     
13.     
14.     
15.     
16.     
17.     
18.     

 
                               ПРЕДСТАВНИКИ:  

1.     
 

Керівник організації (установи)                                             (підпис,  М.П.)                                                                       

(Прізвище, ініціали)  

 

Офіційний представник (тренер)                                              (підпис)                                                                       

(Прізвище, ініціали) 

 

Лікар          (допущено ____чол.)                                               (підпис)                                                                 

(Прізвище, ініціали)                                                                           М.П.  


