
Весняний кубок «Україна - єдина» - 2016 
 

1. Учасники та умови проведення змагань. 

1.1. Товариський турнір проводиться на двох полях у селах Конюшки та Путятинці. Місце 

проведення фінальних ігор визначається після завершення групового етапу. 

1.2. У турнірі бере участь 8 команд, які розділені на 2 групи. 

1.3. Змагання розпочинаються 20 березня й тривають до 3 квітня 2016 р.  

1.4. Турнір проводиться у два етапи: перший – кругова система, другий – фінальні ігри (фінал та матч 

за третє місце); 

Схема фінальних ігор: 

1.4.1 В матчі за переможця турніру зійдуться переможці двох груп; 

1.4.2 В матчі за визначення бронзового призера зійдуться команди, що зайняли 2 місце в своїй групі. 

1.5. Внесок для участі у турнірі складає – 300 грн. (Триста гривень 00 копійок), що сплачується перед 

початком турніру. 

 

2. Арбітраж турніру 

2.1. Безпосереднє обслуговування зустрічей у групах здійснюється представленим арбітром, який 

отримує по 100,00 за кожну гру. 

2.2. Команди-суперники повинні надати свого представника в якості асистента арбітра. 

 

3. Визначення місць у турнірній таблиці 

3.1 За перемогу в матчі команді присуджуються 3 очки. У разі нічиєї командам присуджується по 1 

очку і призначається серія післяматчевих пенальті , переможець в якій отримує ще додаткове 

очко. Фінальний рахунок матчу фіксується з урахуванням вирішального забитого м’яча у серії 

пенальті. 

3.2 Переможець групового етапу визначається за більшою кількістю набраних очок.  

У випадку рівності очок у двох і більше команд переможець визначається: 

 по зустрічах між ними (враховуються набрані очки); 

 за кращою різницею забитих та пропущених м’ячів в іграх між ними; 

 за більшою кількістю забитих м’ячів в іграх між ними; 

 за кращою різницею забитих та пропущених м’ячів у всіх іграх; 

 за більшою кількістю забитих м’ячів в усіх іграх. 

3.3. У випадку нічийного рахунку у фінальних іграх призначається серія післяматчевих пенальті. 

 

4.  Нагородження 

4.1. Команда-переможець та призери змагань нагороджуються перехідним кубком (переможець), 

грамотами та грошовою винагородою: 

 1 місце – 400 грн.; 

 2 місце – 300 грн.; 

 3 місце – 200 грн. 

 

 


