


І. Мета і завдання 

 

Обласний шкільний турнір з футзалу «Кубок «Ураган» (далі – Турнір) 

проводиться згідно Правил гри у футзал з метою підвищення масовості дитячо-

юнацького футзалу в області, організації фізкультурно-оздоровчої і виховної 

роботи в закладах загальної середньої освіти, зміцнення здоров’я дітей та 

підлітків, залучення їх до регулярних занять футзалом, виявлення здібних 

футзалістів, популяризації та розвитку футзалу. Пріоритетним завданням змагань 

є покращення спортивної інфраструктури закладів освіти області. 

Турнір проводиться взаємопов’язаними етапами: 

І етап (місцевий) - серед учнів закладів загальної середньої освіти районів, 

міст обласного значення та об’єднаних територіальних громад (далі ОТГ). Мета 

етапу – визначити вісім сильніших команд однієї територіальної одиниці – району 

/ міста обласного значення. 

ІІ етап (місцевий) - серед вісімки сильніших команд однієї територіальної 

одиниці – району / міста обласного значення. Мета етапу – визначити переможця 

району / міста обласного значення. 

ІІІ етап (обласний) – Ліга шкільних чемпіонів «Ураган» – серед локальних 

переможців всієї області. Мета етапу – визначити чемпіона Івано-Франківської 

області, котрий представлятиме область на регіональному етапі Всеукраїнських 

змагань «Шкільна футзальна ліга». 

Івано-Франківську область на регіональному етапі представлятиме одна 

команда-переможець, яка боротиметься за право виходу до всеукраїнського 

фіналу. 

 

ІІ. Керівництво змаганнями 

 

Загальне керівництво змаганнями здійснює Асоціація футзалу України 

спільно з Федерацією футболу України, Міністерством освіти і науки України, 

Міністерством молоді та спорту України.  

Керівництво обласними змаганнями здійснює оргкомітет в складі: 

- Президент Народного футбольного клубу «Ураган» - Бубен О.О.; 

- Директор департаменту освіти, науки та молодіжної політики 

облдержадміністрації (далі –ОДА) – Кімакович В.Є.; 

- Начальник управління спорту обласної державної адміністрації – Оклієвич О.Є; 

- Голова Івано-Франківської обласної Федерації футболу – Бондаренко А.В.; 

- Голова Асоціації міні-футболу Івано-Франківської області – Овчара І.І. 

Підготовку та проведення першого та другого етапу змагань здійснює 

місцевий організаційний комітет, який складається із представників органів 

управління освітою та спортом райдержадміністрацій (далі – РДА) 

міськвиконкомів (далі - МВК), ОТГ районних федерацій футболу. Координацію 

змагань І-ІІ етапів здійснюють інспектори НФК «Ураган». 

Відповідальними за підготовку та проведення третього етапу змагань є НФК «Ураган». 



ІІІ. Учасники змагань 

 

Змагання проводяться серед збірних команд, сформованих з учнів 5-х класів 

одного закладу загальної середньої освіти, які народилися не раніше 1 січня 

2007 року. До змагань допускають і учні молодших класів. За команду можуть 

грати як хлопчики, так і дівчатка. Самостійними учасниками змагань можуть бути 

і філії опорних шкіл. 

На першому етапі (місцевому) беруть участь збірні команди закладів 

загальної середньої освіти районів, міст обласного значення та об’єднаних 

територіальних громад. 

Мінімальне допустиме число учасників до І етапу змагань: 

- міста обласного значення – не менше 8 шкіл (міста обласного значення із 

кількістю учасників 8 шкіл включаються відразу у ІІ етап); 

- об’єднані територіальні громади – менше 8 шкіл беруть участь у змаганнях 

відразу у складі району (міста), за територіальним принципом; 

- об’єднані територіальні громади – більше 8 шкіл беруть участь у змаганнях 

самостійно і на ІІ етап делегують ту кількість команд, яка відповідає квоті 

(визначається пропорційній кількості шкіл-учасників від району та ОТГ). У ІІ 

етапі школи ОТГ беруть участь у складі району (міста), за територіальним 

принципом. 

На другому етапі (місцевому) беруть участь вісім сильніших команд однієї 

територіальної одиниці – району / міста обласного значення, ОТГ. 

На третьому етапі (обласному) беруть участь переможці районів / міст 

обласного значення. 

На четвертому етапі (регіональному) беруть участь переможці обласного етапу. 

 

За команду дозволяється заявляти не більше ніж 20 гравців. Тільки гравці, 

заявлені до початку змагань, можуть брати участь у всіх етапах змагань (додаток 1). 

Склад команди на участь у змаганнях (кожному з етапів) - 10 гравців (з числа 

заявлених) на кожний етап, тренер та представник команди (додаток 2). 

 

ІV. Терміни проведення та основні заходи змагань 

Етапи Терміни проведення Місце проведення Назва 

1-й Січень-лютий В районах / містах 

обласного значення / ОТГ  

Місцевий 

2-й Лютий-березень  В райцентрах та містах 

обласного значення 

 

Місцевий 

3-й Березень-квітень М. Івано-Франківськ Обласний 

 

4-й Березень-квітень 

 

За призначенням  Регіональний 

5-й Друга половина 

квітня 

За призначенням Всеукраїнський фінал 

 



IV. Основні заходи 

 

1. Формування оргкомітетів на місцях та проведення попередньої заявки  

Із числа представників органів управління освітою, спорту РДА (МВК), ОТГ 

та працівників районних федерацій футболу формуються локальні оргкомітети. 

Проводиться попередня заявка і формується кількість закладів загальної середньої 

освіти, які хочуть брати участь у змаганнях. 

2. Заявкова кампанія 

Заявки на участь у змаганнях подаються до регіонального оргкомітету 

(додаток 1, додаток 2). До початку змагань регіональні оргкомітети повинні 

провести засідання та затвердити остаточний склад учасників та схему проведення 

змагань першого та другого етапів. Місцеві оргкомітети повинні подати в 

регіональний оргкомітет звіти про проведення 1-2 етапів змагань (додатки 4, 5). 

Команди не допускаються до наступних етапів, якщо місцеві оргкомітети не 

подадуть звітів про змагання у зазначені терміни. 

 Не пізніше ніж за 5 днів до початку змагань представники команд повинні 

надати такі документи: 

1-й етап – локальному оргкомітету: 

- заявка команди (у двох примірниках – додатки 1, 2), завірена директором 

закладу загальної середньої освіти та лікарем (печатка та підпис), представником 

команди (підпис) та керівником локального оргкомітету (підпис); 

 - інформацію про учасників з печаткою закладу освіти (додаток 3); 

 - картки учасників з печаткою закладу освіти; 

 - свідоцтва про народження; 

 - учнівські квитки. 

Підписи директора закладу загальної середньої освіти повинні бути завірені 

печатками. Заявка команди обов’язково має бути завірена печаткою медичного 

закладу. 

2-й етап - локальному оргкомітету: 

- заявкову документацію вісімки команд (І етап); 

- звіт про змагання на попередньому етапі (додаток 4); 

3-й етап – регіональному оргкомітету: 

- заявкову документацію школи-переможця. 

Крім того, заявка на третій етап змагань погоджується керівником органу 

управління освітою РДА (МВК), ОТГ. Додатково подається звіт про проведення 

територіальних змагань ІІ етапу. 

Без зазначених документів учні (команди) до участі в турнірі не 

допускаються. У разі виявлення порушень вимог команда знімається з турніру, 

позбавляється усіх нагород, а результати її змагань анулюються.  

4-й етап – центральному оргкомітету: 

 - заявку (додаток 6 у двох примірниках) гравців з числа заявлених на 

І-ІІІ етапи, завірену директором школи і представником команди, лікарем ЛФД. В 

заявці команди навпроти прізвища кожного гравця має бути відмітка лікаря 

територіального ЛФД про допуск; 

 - свідоцтва про народження; 



 - учнівські квитки. 

Підписи директора школи повинні бути завірені печатками. 

Заявка команди обов’язково має бут завірена печаткою медичного закладу. 

Без зазначених документів команди до участі в турнірі не допускаються. Заявки, 

що не відповідають встановленій формі, не розглядаються. 

3. Проведення жеребкування  

Перед офіційним відкриттям турніру відбувається жеребкування. 

Жеребкування проводиться в присутності вчителів фізичного виховання, 

представників органів управління освітою та спортом РДА (МВК) та ОТГ. 

Жеребкування проводиться не пізніше як за два календарних дні до старту І та 

ІІ етапів змагань.  

4. Проведення урочистого відкриття змагань  

Відкриття змагань І етапу відбуваються у зонах та групах міст обласного 

значення / райцентрів / ОТГ. Відкриття змагань ІІ етапу знаменується присутністю 

вісімки учасників з тренером. Урочисте відкриття відбувається за процедурою: 

шикування команд з табличками, вихід команд на спортивний майданчик (під 

козацький гімн), представлення кожної команди та тренера, гімн та підняття 

прапора, привітання учасників представником органів управління освітою та 

спорту РДА (МВК) та ОТГ, представником НФК «Ураган», творчий 

танцювальний виступ художнього колективу, розміщення команд в залі, початок 

матчів.  

5. Проведення І етапу Шкільного турніру з футзалу 

І етап змагань передбачає визначення вісімки найсильніших команд однієї 

територіальної громади, міста або району. Система розіграшу та поділ учасників 

на групи / зони визначається місцевим оргкомітетом самостійно.  

Міста обласного значення із кількість учасників 8 шкіл включаються відразу 

в ІІ етап.  

І етап змагань відбувається впродовж двох місяців і повинен включати  

не менше шести ігрових днів, після І етапу місцевий оргкомітет зобов’язаний 

подати в локальний оргкомітет звіт про проведення І етапу (додаток 4). 
6. Проведення ІІ етапу Шкільного турніру з футзалу 

ІІ етап змагань передбачає визначення найсильнішої команди (чемпіона) 

міста обласного значення та району. Змагання за участю 8-ки команд проводяться 

за змішаною системою (регулярна частина та плей-офф) – 10 ігрових днів. Стадія 

плей-офф включає: 1/4 фіналу (у якій зустрічаються команди, що посіли перше та 

восьме місце, друге та сьоме місце, третє та шосте місце, четверте і п’яте місце) , 

1/2 фіналу, фінал та матч за 3-є місце. Календар змагань формується центральним 

оргкомітетом. 

7. Проведення конкурсів 

З початком ІІ етапу локальні організатори можуть розпочати проведення 

творчих конкурсів – конкурс груп підтримки (вболівальники та чірлідери).  

8. Проведення фінальних матчів та обов’язкове урочисте закриття 

турніру 

Фінальні матчі розігруються за 1-е та 3-є місце. Після зіграних матчів 

відбувається урочисте закриття турніру та нагородження, на якому присутні всі 



школи-учасниці ІІ етапу та футзалісти. Процедура урочистого закриття ІІ етапу 

обласного шкільного турніру з футзалу «Кубок «Ураган»: шикування команд з 

табличками, представлення кожної школи та тренера, привітання учасників 

представниками органів управління освітою та спорту РДА (МВК) та ОТГ,  

представником НФК «Ураган», депутатами обласної ради, подяка партнерам, 

творчий виступ танцювального колективу, відзначення гравців в індивідуальних 

номінаціях, відзначення учасників творчих конкурсів (при наявності), відзначення 

учасників та фіналістів.  

9. Публічний звіт та підбиття підсумків проведення Шкільного турніру 

з футзалу «Кубок «Ураган» 

Після завершення обласного Шкільного турніру з футзалу «Кубок «Ураган» 

потрібно провести процедуру звіту на офіційних сайтах органів управління 

освітою РДА (МВК), ОТГ та в ЗМІ. 

 

V. Технічні умови проведення змагань 

 

Перший етап змагань відбувається в зонах / групах у спортивних залах. 

Матчі обов’язково повинні проводитися із дотриманням заходів безпеки та 

врахуванням температурного режиму у спортивному залі. На матчах обов’язкова 

присутність медика, обов’язково ведеться протокол матчу. 

Другий етап змагань відбувається в єдиному спортивному залі міста 

обласного значення / райцентру. Розмір залу не повинен бути меншим ніж 

16м х 32м (у випадку відсутності залу з даними параметрами можливі винятки). 

Спортивний зал повинен бути оснащений роздягалками, санвузлами, місцем для 

вболівальників. У залі повинні бути дотримані всі заходи безпеки та 

рекомендований температурний режим. 

На матчі обов’язкова присутність лікаря, коментатора, фотосупровід, 

рекомендований музичний супровід. 

Організатори турніру на локальному рівні мають право залучати 

партнерів/спонсорів на правах, погоджених із всіма організаторами та 

НФК «Ураган». 

Кожен ігровий день повинен бути висвітлений у ЗМІ: статті про кожен матч, 

турнірні таблиці, рейтинги бомбардирів, відеосюжети та фото. 

 Другий етап обласного шкільного турніру з футзалу «Кубок НФК «Ураган», 

як правило, відбувається у вихідні дні (субота-неділя). 

 



Процедура проведення матчів І-ІІ етапів 

1. За 12 хвилин до початку матчу команди можуть виходити на розминку у 

визначених зонах поза ігровим майданчиком. 

2. За 4 хвилини команди шикуються на боковій лінії для перевірки 

екіпірування, заявочних карток учасників. Перед шикуванням представник 

(тренер) команди роздає кожному футзалісту картку учасника. Арбітр 

індивідуально перевіряє та ідентифікує картку учасника з гравцем. Представники 

команд мають право разом з арбітрами перевірити картку кожного з футболістів 

команди-суперниці. Після перевірки арбітр передає карточки інспектору матчу 

для заповнення протоколу. У протокол на гру потрапляють тільки ті гравці, які 

пройшли перевірку карточок.  

3. За 2 хвилини до початку матчу інформатор запрошує футзалістів команд 

умовних господарів та гостей, називаючи прізвища та ігровий номер, 

розташовуватися в центрі майданчика обличчям до суддівського стола. Арбітри 

виводять команди на майданчик та розташовуються між командами. Футболісти 

вітають глядачів та один одного. 

4. Футболісти команди-гостей перед початком матчу розташовуються 

навпроти своєї технічної зони, проходять повз арбітрів і команду-господарів, 

вітаючи кожного рукостисканням, після чого повертаються на початкову позицію, 

проходячи за футболістами команди-господаря та арбітрами, після чого 

футболісти команди-господаря проходять повз арбітрів, вітаючи кожного 

рукостисканням, і повертаються на початкову позицію, проходячи за арбітрами. 

5. Після привітання арбітр шляхом жеребкування з капітанами команд 

визначає права вибору воріт та право початкового удару. 

6. Обов’язковим є рукостискання головних тренерів команд біля лав 

запасних до початку та після закінчення матчу. Ініціатором рукостискання 

виступає головний тренер умовно команди-господаря. 

7. Після закінчення матчу футболісти дякують глядачам за підтримку. 

Капітани команд рукопотисканням дякують арбітрам та один одному за 

проведений матч. 

 

VІ. Умови проведення змагань 

 

Змагання відбуваються згідно із  загальноприйнятими правилами гри у 

футзал (деталі на посиланням - http://www.referee.ffu.org.ua/img/teams/c_160.pdf), 

за винятком гри воротаря – пункт «е» порядку проведення змагань відповідно до 

вимог даного Положення. 

Порядок проведення змагань визначається оргкомітетом змагань відповідно 

до даного Положення із врахуванням: 

а) учасники змагань допускаються до гри тільки після медичного 

обстеження; 

б) у грі беруть участь 4 польові гравці і воротар, кількість замін необмежена;  

в) тривалість гри: 

– два тайми по 12 хвилин «брудного» часу з перервою 5 хв. (з ¼ –  

тривалість гри – 2 тайми по 15 хв. «брудного» часу); у випадку тривалої перерви 

http://www.referee.ffu.org.ua/img/teams/c_160.pdf


під час матчу (травма гравця тощо) головний суддя на власний розсуд може 

зупиняти час; 

г) будь-яке порушення у штрафному майданчику карається 6-ти метровим 

штрафним ударом; усі гравці, крім гравця, який виконує 6-ти метровий удар, 

повинні розташуватися за межами штрафного майданчика; 

д) ігри обслуговують, як правило, 4 арбітри та інспектор, що виконує 

функцію хронометриста, водночас слідкує за порядком проведення змагань та 

матчу;  

е) правило гри голкіпера – воротар вводить м’яч в гру тільки руками; 

є) п’ятий ігровий фол карається призначенням штрафного десятиметрового 

удару.  

На футболці (жилетці) гравця повинен бути номер, відповідний тому, який 

значиться за гравцем у рапорті арбітра. Якщо команди, що зустрічаються, мають 

ігрову форму однакового кольору, форму змінює команда номінальних гостей. 

Футболіст, який отримав два попередження в одній грі, пропускає чергову 

гру, а також пропускає чергову гру після четвертого попередження. Футболіст, 

вилучений з поля, автоматично пропускає чергову гру. Він допускається до участі 

в змаганнях лише після рішення головної суддівської колегії. 

Санкції до гравців, що мали місце на попередніх етапах (крім прямих 

червоних карток), на кожному наступному етапі турніру не враховується. Гравець, 

який отримав пряму червону картку, допускається до участі в змаганнях лише 

після рішення регіонального оргкомітету.  

Командам, які не з’явилися на гру, або залишили поле до того, як пролунав 

фінальний свисток, зараховується поразка (0:5), а команді-суперниці – перемога 

(5:0). Команда, яка не з’явилася на одну з ігор, отримує офіційне попередження. 

Після другої неявки до участі в подальших змаганнях команда не допускається, а 

результати анульовуються. 

Якщо такий випадок трапляється на Всеукраїнському фіналі, заклад 

загальної середньої освіти, який представляє команда, втрачає на один рік право 

представництва у змаганнях «Шкільна футзальна ліга України». Якщо команда не 

з’явилася на церемонію нагородження, заклад загальної середньої освіти, який 

вона представляє, втрачає на один рік право представництва у змаганнях 

«Шкільна футзальна ліга України». 

Регіональний оргкомітет залишає за собою право вносити зміни в систему 

проведення змагань у зв’язку із можливою зміною кількості шкіл-учасниць. 

Внесення особистих даних гравця до заявкового листа команди є офіційною 

згодою його та його батьків (або осіб, які їх заміняють) щодо використання цих 

даних, тобто є згодою суб’єкта персональних даних на обробку його персональних 

даних), а також згодою на безоплатне використання відео- та фотозображень 

гравця на період проведення змагань, однак виключно з метою популяризації 

змагань, їх реклами або реклами інших неприбуткових спортивно-масових заходів 

чи діяльності, пов’язаної з організацією та проведенням неприбуткових 

спортивно-масових заходів. Такі матеріали можуть використовуватися для 

виготовлення різної поліграфічної продукції, нанесення на нагородну та сувенірну 

атрибутику, розміщені в усіх видах ЗМІ.  



 

VII.  Арбітраж 

Арбітраж матчів здійснюють: 

-  на І-ІІ етапі змагань – вчителі  фізичної  культури,   громадські активісти, які 

пройшли інструктаж, арбітри, які призначаються місцевим оргкомітетом; 

-  на ІІІ етапі змагань – арбітри районних, міських колегій та колегій ОТГ 

футбольних арбітрів; 

-  на IV етапі – футзальні арбітри, які призначаються комітетом арбітражу 

Асоціації футзалу України.  

 

VIIІ. Протести 

 

 За необхідності подання протесту, представник команди, який подає протест 

повинен після закінчення гри повідомити про це арбітра та представника команди-

суперниці. Заява про подачу протесту фіксується в рапорті арбітра.  

Письмовий протест повинен бути мотивований, завірений представником 

команди, і подається головному арбітру не пізніше, ніж через 30 хв. після 

завершення гри. 

Не розглядаються протести, якщо вони подані на рішення, прийняті арбітром у 

разі: 

- призначення або не призначення вільних, штрафних, 6-ти метрових ударів, 

10-метрових ударів; 

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

- зарахованого або не зарахованого взяття воріт; 

- попередження та вилучення гравців з поля. 

Подані протести розглядаються оргкомітетом змагань. Несвоєчасно подані 

та не зафіксовані у рапорті арбітра протести не розглядаються. 

 

ІХ. Визначення переможців 

 

 У матчах за коловою системою переможці визначаються: 

 1) за найбільшою кількістю набраних очок (перемога – 3 очки, нічия – 1 

очко, поразка – 0 очок); 

 2) за результатами особистої зустрічі; 

 3) за кількістю перемог; 

4) за загальною різницею забитих і пропущених м’ячів; 

 5) за більшою кількістю забитих м’ячів. 

У разі рівної кількості очок у двох і більше команд перевагу дістає команда, 

яка має кращі показники між ними (п. 1-5). Якщо перемогу не можна визначити за 

показниками п.1-5, команди тягнуть жереб для виявлення переможця. 

У стикових матчах серії плей-офф переможець визначається пробиттям серії 

6-метрових ударів – по 3 гравці з кожної команди. У випадку нічийного 

результату після пробиття трьох 6-метрових ударів пробиваються 6-метрові удари 

доти, доки одна з команд не заб’є на один м’яч більше, ніж друга після рівної 

кількості ударів. 



Х. Нагородження 

 

Учасники І етапу можуть відзначатися подарунками на розсуд локальних 

організаторів, котрі повинні перед початком змагань зазначити список нагород у 

положенні. Подарунками центрального оргкомітету нагороджуються тільки 

учасники ІІ етапу змагань. 

 Команди-переможці «Кубку «Ураган» нагороджуються за І, ІІ, ІІІ місця 

грамотами, медалями, кубками департаменту освіти, науки та молодіжної 

політики ОДА. 

Закладу загальної середньої освіти, команда якого стала переможцем (крім 

команди з обласного центру), з обласного бюджету будуть виділені кошти в сумі 

40 000 гривень, які повинні бути спрямовані на покращення спортивної 

інфраструктури закладу. Впродовж місяця з дати отримання коштів заклад 

повинен надати департаменту освіти, науки та молодіжної політики ОДА звіт про 

цільове використання коштів. 

Команда-переможець нагороджується перехідним кубком від НФК 

«Ураган», який зберігається у школі-переможниці до початку наступного 

навчального року та кубком від департаменту освіти, науки та молодіжної 

політики ОДА.  

Гравці і вчителі команд-переможців нагороджуються медалями і грамотами 

департаменту освіти, науки та молодіжної політки ОДА.  

 Визначаються і нагороджуються статуетками департаменту освіти, науки та 

молодіжної політики ОДА воротар, захисник, нападаючий, бомбардир. 

 Команди-учасниці нагороджується подарунками від НФК «Ураган». 

 Гравці і вчителі команд-призерів нагороджуються за: перше місце – 

комплектом ігрової форми; друге місце – комплектом ігрової форми; третє місце – 

3-ма м’ячами; 4 місце – 2-ма м’ячами.  

 Нагородження команд-учасниць ІІІ етапу відбувається відповідно до 

положення Ліги шкільних чемпіонів «Ураган» 2019 р. (п. V. Нагородження) 

 Команди-учасниці, гравці та тренери команд-призерів, кращі гравці, тренери 

команд-учасниць Всеукраїнського фіналу «Шкільної футзальної ліги» 

нагороджуються пам’ятними кубками, грамотами, вимпелами, дипломами 

Асоціації футзалу України, Федерації футболу України, Міністерства освіти і 

науки України, Міністерства молоді та спорту України. 

 Для нагородження команд-учасниць додатково можуть встановлюватися 

особисті та командні призи від спонсорів та партнерів турніру.  

 

ХІ. Фінансові витрати 

 

Витрати на організацію і проведення Шкільного турніру з футзалу «Кубок 

«Ураган» на всіх етапах: 

1-й етап – органи управління освітою та спортом РДА (МВК) / ОТГ; 

2-й етап – департамент освіти, науки та молодіжної політики ОДА, 

НФК «Ураган»; 



3-й етап (Ліга шкільних чемпіонів) – департамент освіти, науки та 

молодіжної політики ОДА, управління спорту ОДА, НФК «Ураган»: 

- кошти на покращення спортивної інфраструктури закладів загальної 

середньої освіти, команди яких перемогла в ІІ етапі (40 000 грн.) – департамент 

освіти, науки та молодіжної політики ОДА. Максимальна сума коштів, яка може 

бути передбачена переможцям ІІ етапу змагань, складає 760 000 грн.; 

- оренда спортивного залу – управління освітою РДА (МВК)/ОТГ (І і ІІ етапи); 

- інспектування ігор – Федерація футболу Івано-Франківської області / 

районні федерації; 

- оплата суддівства ІІ етапу – НФК «Ураган» та локальні партнери (матч 

обслуговує 3 арбітри); оплата суддівства ІІІ етапу – управління спорту ОДА; 

- фотозйомка заходу та обробка фотографій – органи управління освітою 

та спортом РДА (МВК) / ОТГ; 

- нагороди (медалі, кубки, статуетки, грамоти)  – департамент освіти, науки 

та молодіжної політики ОДА; 

- комплекти ігрової форми та футзальні м’ячі (перше місце – комплект 

ігрової форми; друге місце – комплект ігрової форми; третє місце – 3 м’ячі; 

четверте місце – 2 м’ячі) – НФК «Ураган» та локальні партнери; 

- спортивний інвентар для організації проведення змагань (м’ячі, 

комплекти жилеток з номерами) – департамент освіти, науки та молодіжної 

політики ОДА(І і ІІ етапи); 

- медичний супровід – управління освітою РДА (МВК) / ОТГ; 

- перевезення дітей – управління освітою РДА (МВК) / ОТГ; 

 

 

ХІІ. Кінцеві положення  

 Питання не врегульовані цим Положення вирішуються відповідними 

оргкомітетами – регіональними або центральним.  

 

 



Ліга шкільних чемпіонів «Ураган» - 2019 р. 

 

І. Мета і завдання 

 

Ліга шкільних чемпіонів «Кубок «Ураган» – третій етап обласного 

Шкільного турніру з футзалу «Кубок «Ураган». 

Головною метою проведення змагань є визначення чемпіона Прикарпаття, 

котрий представлятиме область на регіональному етапі всеукраїнської Шкільної 

футзальної ліги. 

Також змагання проводяться з метою: 

- популяризації та підвищення масовості дитячо-юнацького футзалу в області;  

- зміцнення здоров’я дітей та залучення їх до регулярних занять футзалом;   

- визначення кращої команди області для подальшої участі у всеукраїнських 

змаганнях «Шкільна футзальна ліга України».  

 

ІІ. Керівництво змаганнями 

 

Керівництво змаганнями здійснюють: обласна рада, департамент освіти, 

науки та молодіжної політики ОДА, управління спорту ОДА, НФК «Ураган». 

Безпосередня підготовка та проведення змагань покладені на оргкомітет змагань. 

 

ІІІ. Учасники змагань 

 

Учасниками змагань є школи-переможці обласного Шкільного турніру з 

футзалу «Кубок «Ураган» із райцентрів та міст обласного значення та переможець 

Шкільного турніру з футзалу «Кубок міського голови та НФК «Ураган» (м. Івано-

Франківськ). 

У змаганнях можуть брати участь тільки ті учні, які згідно із заявкою стали 

переможцями  Шкільного турніру з футзалу «Кубок «Ураган» із райцентрів та міст 

обласного значення, та переможець Шкільного турніру з футзалу «Кубок міського 

голови та НФК «Ураган» (м. Івано-Франківськ). 

У випадку неявки на матчі Ліги шкільних чемпіонів навчальний заклад  

втрачає право участі в обласному Шкільному турнірі з футзалу «Кубок «Ураган» 

на 1 рік.  

 

ІV. Система проведення змагань 

 

Змагання Ліги Шкільних Чемпіонів проводяться за коловою системою в три 

етапи (попередній, основний та чемпіонський). Перед початком першого етапу 

відбувається жеребкування на яке запрошуються представники всіх команд 

учасниць Ліги Шкільних Чемпіонів. 

Жеребкування. Команди за сліпим жеребом утворюють шість груп: групи 

«А» та «В» - по чотири команди; групи «C», «D», «E», «F» - по три команди. 

Команди-переможці турніру з м. Коломия та Коломийського району, м. Калуш та 

Калуського району – розводяться по різних групах (за сліпим жеребом). 



Попередній (кваліфікаційний) етап. Команди в групах грають в одне коло. 

Переможці груп утворюють «Золоту» лігу (6 команд). Команди, які зайняли другі 

місця, – «Срібну» лігу (6 команд). І команди, які зайняли треті місця, – «Бронзову» 

лігу (6 команд). Команди, які зайняли четверті місця не проходять кваліфікацію.  

Основний етап. Шість команд кожної з Ліг («Золота», «Срібна», 

«Бронзова») діляться на дві групи по три команди за принципом:  команди, які 

грали в 1, 3, 5 підгрупах (групи А, С,  E) – утворюють першу групу в кожній лізі, а 

команди, які грали в 2, 4, 6 підгрупах (групах B, D, F) відповідно – другу групу в 

кожній лізі. Команди в групах грають в одне коло.  

Чемпіонський етап – 1/2  фіналу і фінал.  

На стадії 1/2 фіналу грають команди, що зайняли перше та друге місце кожної з 

груп у кожній з ліг («Золота», «Срібна», «Бронзова»). Команди грають за 

кубковою системою (з вибуванням) згідно складеної сітки змагань (A1 – B2, B1- 

A2). На даній стадії команди грають одну гру.  

Команди-переможці півфінальних пар в кожній Лізі грають між собою 

чемпіонський матч за звання володаря Кубку в: 

- «Золотій» Лізі шкільних чемпіонів 

- «Срібній» Лізі шкільних чемпіонів 

- «Бронзовій» Лізі шкільних чемпіонів 

Матч за 3-є місце не проводиться.  

 

V. Терміни і місце проведення змагань 

 

Етапи Термін 

проведення 

Місце проведення – м. Івано-Франківськ 

Жеребкування 2 квітня 

 

Офіс НФК «Ураган», вул. Чорновола, 7, 

 офіс 214 (гот. «Станіславів») 

Урочисте відкриття / 

Попередній етап для 

груп А, В  

3 квітня Муніципальний фізкультурно-оздоровчий 

комплекс (вул. Симоненка, 13) 

Урочисте відкриття 

Попередній етап для 

груп С, D, E, F 

4 квітня Муніципальний фізкультурно-оздоровчий 

комплекс (вул. Симоненка, 13) 

Основний етап для 

команд «Золотої» ліги 

та «Срібної» ліги 

5 квітня 

 

Муніципальний фізкультурно-оздоровчий 

комплекс (вул. Симоненка, 13) 

Основний етап для 

команд «Бронзової 

ліги» 

9 квітня Муніципальний фізкультурно-оздоровчий 

комплекс (вул. Симоненка, 13) 

Чемпіонський етап –  

1/2 фіналу 

9 квітня 

 

Муніципальний фізкультурно-оздоровчий 

комплекс (вул. Симоненка, 13) 

Чемпіонський етап - 

фінал 

Урочисте закриття 

15 квітня Манеж Коледжу фізичного виховання  

(вул. Мазепи, 142а) 



 

Місце проведення загань 

Змагання (попередній, основний етап та півфінальні матчі чемпіонського 

етапу) проводяться у спортивному залі Муніципального фізкультурно-

оздоровчого комплексу (м. Івано-Франківськ, вул. Симоненка, 13). 

Учасники під час змагань забезпечуються роздягальнями, туалетами, 

душовими кімнатами. Кожна з команд перед матчем на час розминки 

забезпечується двома м’ячами. Чемпіонський етап (фінали) буде проводитися у 

манежі Коледжу фізичного виховання (м. Івано-Франківськ, вул. Мазепи, 142а). 

 

VІ. Порядок оформлення заявок команд 

 

 Для участі в змаганнях команди обов’язково пред’являють свої заявкові 

документи: 

 Іменну заявку, завірену директором загальноосвітньої школи, вчителем-

представником та лікарем. Заявка обов’язково повинна бути погоджена 

керівником управління освіти РДА / міськвиконкому /ОТГ. В заявці повинні 

бути тільки ті учні, які перемогли у другому етапі змагань. 

 Додаток до заявки з фотокартками учнів-учасників, завірений директором 

загальноосвітньої школи (печатка на кожній фотокартці).  

 Карточка учасника першого-другого етапу Шкільного турніру з футзалу 

«Кубок «Ураган».  

 Без зазначених документів команди до участі в турнірі не допускаються. 

У разі виявлення порушень вимог розділу Регламенту «Порядок оформлення 

заявок команд» команда знімається із змагань, а результати анулюються.  

  

 

VII. Умови проведення змагань 

Змагання відбуваються згідно загальноприйнятих правил гри у футзал (деталі за 

посиланням - http://referee.ffu.org.ua/img/teams/c_160.pdf). За винятком правила гри 

воротаря (див. далі). 

 Склад команди – 10 футболістів, представник і тренер. 

 У грі приймають участь 4 польові гравці і воротар, кількість замін не 

обмежена. 

 На всіх етапах змагань буде проведено матчі з умовними господарями та 

гостями. 

 Тривалість гри: 

– два тайми по 12 хвилин брудного часу з перервою 3 хвилини;  

– фінальні ігри – два тайми по 15 хвилин брудного часу з перервою 5 

хвилин; 

– у чемпіонських матчах у випадку нічийного результату буде призначено 

1 додатковий тайм тривалістю 5 хв. брудного часу; 

http://referee.ffu.org.ua/img/teams/c_160.pdf


– у випадку нічийного результату пробиваються по 3 6-метрових удари. У 

випадку нічийного результату пробиваються додаткові 6-метрові удари 

до незабитого; 

– при пробитті 6-метрових ударів склади учасників матчу зрівнюються за 

кількістю. 

 Будь-яке порушення у штрафному майданчику карається 6-ти метровим 

штрафним ударом. Усі гравці, крім гравця, який виконує 6-ти метровий 

удар, повинні розташуватися за межами штрафного майданчика. 

 Гру обслуговують 4 арбітри та інспектор, що виконує функцію 

хронометриста, водночас слідкує за порядком проведення змагань та матчу. 

 Футболісти допускаються до участі в іграх у м’якому спортивному взутті 

(кеди, кросівки і т.п.) без чорної підошви. 

 Правило гри голкіпера - воротар вводить м’яч в гру тільки руками.  

 

Організатори залишають за собою право вносити зміни у систему 

проведення змагань у зв’язку із можливою зміною кількості шкіл-учасниць. 

Представники команд зобов’язані разом з арбітрами перед кожним матчем 

перевірити картку учасника кожного з футболістів команди-суперниці. 

Футболіст без карточки учасника до участі у матчі не допускається. 

Футболіст, який отримав два попередження в одній грі, пропускає чергову 

гру. Футболіст, вилучений з поля, автоматично пропускає чергову гру. Він 

допускається до участі в змаганнях лише після рішення головної суддівської 

колегії. 

Перед кожним матчем представники команд-учасників заповнюють 

протокол матчу, в який вносяться прізвища футболістів, які є на місці і готові 

пройти перевірку карток учасників та прийняти участь у матчі. 

На футболці (жилетці) гравця повинен бути номер, відповідний тому, який 

значиться за гравцем у рапорті арбітра. 

Якщо команди, що зустрічаються, мають ігрову форму однакового кольору, 

змінює форму команда номінальних гостей. 

Командам, що не з’явилися на гру або залишили поле до того, як пролунав 

фінальний свисток, зараховується технічна поразка, а команді-суперниці – 

технічна перемога – 5:0.  

Команда, яка не з’явилася на одну з ігор - до участі в подальших змаганнях 

не допускається, а результати анульовуються.   

 

Процедура проведення матчів 

 

- За 12 хвилин до початку матчу команди можуть виходити на розминку у 

визначених зонах поза ігровим майданчиком. 

- За 4 хвилини команди шикуються на боковій лінії для перевірки 

екіпірування, заявочних карток учасника. Перед шикування представник (тренер) 

команди роздає кожному футзалісту картку учасника. Арбітр індивідуально 

перевіряє та ідентифікує картку учасника з гравцем. Представники команд мають 

право разом з арбітрами перевірити картку кожного з футболістів команди-



суперниці. Після перевірки арбітр передає карточки інспектору матчу для 

заповнення протоколу – в протокол на гру потрапляють тільки ті гравці, які 

пройшли перевірку карточок.  

- За 2 хвилини до початку матчу інформатор запрошує футзалістів команд 

умовних господарів та гостей, називаючи прізвища та ігровий номер, 

розташовуватися в центрі майданчика обличчям до суддівського стола. Арбітри 

виводять команди на майданчик та розташовуються між командами. футболісти 

вітають глядачів та один одного. 

- Футболісти команди-гостей перед початком матчу розташовуються 

навпроти своєї технічної зони, проходять повз арбітрів і команду-господарів, 

вітаючи кожного рукостисканням, після чого повертаються на початкову позицію, 

проходячи за футболістами команди-господарів та арбітрами, після чого 

футболісти команди-господаря проходять повз арбітрів, вітаючи кожного 

рукостисканням, і повертаються на початкову позицію, проходячи за арбітрами. 

- Після привітання арбітр, шляхом жеребкування з капітанами команд, 

визначає права вибору воріт та право початкового удару. 

- Обов’язковим є рукостисканням головних тренерів команд біля лав 

запасних до початку та після закінчення матчу. Ініціатором рукостискання 

виступає головний тренер умовно команди-господаря. 

- Після закінчення матчу футболісти дякують глядачам за підтримку. 

Капітани команд рукостисканням дякують арбітрам та один одному за проведений 

матч. 

- Після матчу у разі необхідності здійснюється командне фотографування. 

 

VIIІ. Арбітраж 

 

Арбітраж матчів здійснюють на всіх етапах змагань гравці «Урагану», 

тренери Академії НФК «Ураган», арбітри районних, міських, обласних колегій 

футбольних арбітрів. 

 

IX. Протести 

 

 Представник команди, який подає протест, повинен після закінчення гри 

повідомити про це арбітра та представника команди-суперниці. Заява про подачу 

протесту фіксується в рапорті арбітра. 

 Письмовий протест повинен бути мотивований, завірений представником 

команди, і подається: 

– під час змагань головному арбітру не пізніше, ніж через 30 хв. після 

завершення гри. 

Не розглядаються протести, якщо вони подані на рішення, прийняті 

арбітром у разі: 

– призначення або не призначення вільних, штрафних, 6-ти метрових 

ударів, 10- метрових ударів; 

– визначення виходу м’яча за межі поля та надання права на введення 

м’яча у гру; 



– зарахованого або не зарахованого взяття воріт; 

– попередження та вилучення гравців з поля. 

 Подані протести розглядаються оргкомітетом змагань. 

Несвоєчасно подані та не зафіксовані у рапорті арбітра протести не 

розглядаються. 

 

Х. Визначення переможців 

 

 Місця в групах визначаються: 

1) за найбільшою кількістю набраних очок (перемога – 3 очки, нічия – 1 очко, поразка 

– 0 очок). 

2) за кількістю перемог; 

3) за загальною різницею забитих і пропущених м’ячів; 

4) за більшою кількістю забитих м’ячів; 

5) за результатами особистої зустрічі. 

 У разі рівної кількості очок у двох і більше команд перевагу дістає команда, 

яка має кращі показники між ними (п. 1-5). Якщо перемогу не можна визначити за 

показниками п.1-5 команди тягнуть жереб для виявлення переможця. 

 

 

ХI. Організаційні заходи та фінансові витрати 

 

Витрати на організацію і проведення Ліги шкільних чемпіонів на всіх 

етапах: 

- кошти на покращення спортивної інфраструктури закладів команд-

учасників ІІІ етапу (Ліги шкільних чемпіонів) – департамент освіти, науки і 

молодіжної політики ОДА; 

- оплата арбітражу та інспектування – управління спорту 

облдержадміністрації; 

- оплата медсупроводу – НФК «Ураган»; 

- організаційні витрати – НФК «Ураган»; 

- нагородження команд – НФК «Ураган»; 

- витрати на проїзд команд-учасниць – школи-учасниці. 

 

ХІI. Нагородження 

 

Команди-учасниці Ліги шкільних чемпіонів нагороджуються дипломами 

учасника змагань (один диплом на команду). 

Команда-переможець кожної з Ліг шкільних чемпіонів нагороджується 

Перехідним кубком, який зберігається в школі переможця протягом навчального 

року до наступного розіграшу. Гравці нагороджуються медалями – в кожній лізі. 

Гравці і тренери команди-фіналіста нагороджуються пам’ятними медалями – у 

кожній лізі.  

У кожній лізі оргкомітетом НФК «Ураган» визначається індивідуальна 

номінація – кращий гравець.  



 За підсумками участі в Лізі шкільних чемпіонів командам-учасникам будуть 

виділені кошти на покращення спортивної інфраструктури навчального закладу. 

 Максимальна сума коштів, яка буде виділена департаментом освіти, науки 

та молодіжної політики, становить 116 000 грн. 

 

ЗОЛОТА ЛІГА  

Вихід у лігу – 6 000 гривень (кожна команда)  

Вихід в 1/2 фіналу – 2 500 гривень (4 команди-півфіналісти) 

Вихід у фінал – 5 000 гривень (2 команди-фіналісти)  

Чемпіон ліги – 20 000 гривень 

Загальний кошторис «Золотої ліги» - 82 000 гривень 

Максимальна сума, яку може отримати  переможець ліги – 33 500 гривень  

Мінімальна сума, як може отримати команда – 6 000 гривень 

 

СРІБНА ЛІГА  

Вихід у лігу – 2 000 гривень (кожна команда)  

Вихід в 1/2 фіналу – 500 гривень (4 команди-півфіналісти)  

Вихід у фінал – 1 500 гривень (2 команди-фіналісти)  

Чемпіон ліги – 5 000 гривень 

Загальний кошторис «Срібної ліги» - 24 000 гривень 

Максимальна сума, яку може отримати переможець ліги – 9 000 гривень  

Мінімальна сума, як може отримати команда – 2 000 гривень 

 

БРОНЗОВА ЛІГА  

Вихід у лігу – 1 000 гривень (кожна команд)  

Вихід в 1/2 фіналу – 250 гривень (4 команди-півфіналісти)  

Вихід у фінал – 500 гривень (2 команди-фіналісти)  

Чемпіон ліги – 2 000 гривень 

Загальний кошторис «Бронзової ліги» - 10 000 гривень 

Максимальна сума, яку може отримати переможець ліги – 3 750 гривень  

Мінімальна сума, як може отримати команда – 1 000 гривень 

 

 



Додаток 1 

 

до Положення про проведення обласного Шкільного турніру з футзалу 

«Кубок «Ураган» і Ліги шкільних чемпіонів «Ураган» 

Сезон 2018-2019 рр. 

 

Загальна заявка 

команди___________________________________________________________ 

        (райцентр/місто обласного значення/ОТГ) 

на участь в змаганнях обласного етапу Шкільної футзальної ліги України 

«Кубок Ураган» 

 

Дата ________________ 

 
№ 

п/п 

ПІП повністю 

друкованими 

літерами 

Число, 

місяць, рік 

народження 

Населений 

пункт 

Назва 

школи, 

клас 

Дом.  

адреса 

Серія і 

номер 

свідоцтва 

про 

народження 

Дата огляду, 

підпис 

лікаря про 

допуск до 

змагань 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        

19        

20        

 

 

 

Директор ЗЗСО     Лікар 

 

______________________   ______________________ 
(Підпис, прізвище та ініціали, печатка)   (Підпис, прізвище та ініціали, печатка) 
 

Керівник регіонального оргкомітету  Представник команд 

 

______________________   ______________________ 
(Підпис, прізвище та ініціали, печатка)   (Підпис, прізвище та ініціали, печатка) 

 



Додаток 2 

до Положення про проведення обласного Шкільного турніру з футзалу 

«Кубок «Ураган» і Ліги шкільних чемпіонів «Ураган»  

Сезон 2018-2019 рр. 

 

Заявка 

команди___________________________________________________________ 

        (райцентр/місто обласного значення/ОТГ) 

на участь в змаганнях обласного етапу Шкільної футзальної ліги України 

«Кубок Ураган» 

 

Дата ________________ 1-й, 2-й, 3-й етапи 

 
№ 

п/п 

ПІП повністю 

друкованими 

літерами 

Число, 

місяць, рік 

народження 

Населений 

пункт 

Назва 

школи, 

класу 

Дом.  

адреса 

Серія і 

номер 

свідоцтва 

про 

народження 

Дата огляду, 

підпис 

лікаря про 

допуск до 

змагань 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

 

 

 

 

 

 

Директор ЗЗСО     Лікар 

 

______________________   ______________________ 
(Підпис, прізвище та ініціали, печатка)   (Підпис, прізвище та ініціали, печатка) 
 

Керівник регіонального оргкомітету  Представник команд 

 

______________________   ______________________ 
(Підпис, прізвище та ініціали, печатка)   (Підпис, прізвище та ініціали, печатка) 

 

 

 

 

 

 



Додаток 3 

до Положення про проведення обласного Шкільного турніру з футзалу 

«Кубок «Ураган» і Ліги шкільних чемпіонів «Ураган» 

Сезон 2018-2019 рр. 

 

Інформаця про учасників 

 

 

 

 

ФОТО       

3 х 4 

 

  

 

ФОТО       

3 х 4 

 

 

Прізвище Прізвище 

Ім’я Ім’я 

Клас: Клас: 

 

 

ФОТО       

3 х 4 

 

  

 

ФОТО       

3 х 4 

 

 

Прізвище Прізвище 

Ім’я Ім’я 

Клас: Клас: 

 

 

ФОТО       

3 х 4 

 

  

 

ФОТО       

3 х 4 

 

 

Прізвище Прізвище 

Ім’я Ім’я 

Клас: Клас:                                               

 

 

ФОТО       

3 х 4 

 

  

 

ФОТО       

3 х 4 

 

 

Прізвище Прізвище 

Ім’я Ім’я 

Клас: Клас: 

 

 

ФОТО       

3 х 4 

 

  

 

ФОТО       

3 х 4 

 

 

Прізвище Прізвище 

Ім’я Ім’я 

Клас:  

 

 

ФОТО       

3 х 4 

 

 

 

 

 

 

ФОТО       

3 х 4 

 

 

Прізвище 

 

Прізвище 

Ім’я Ім’я 

Клас: Клас: 

 



Додаток 4 

 

до Положення про проведення обласного Шкільного турніру з футзалу 

«Кубок «Ураган» і Ліги шкільних чемпіонів «Ураган» 

Сезон 2018-2019 рр. 

 

 Звіт про проведення І етапу «Кубку «Ураган» 

_________________________________________________________________ 

(міста обласного значення / району, ОТГ)  

 

 

Кількість закладів освіти, які взяли 

участь у І етапі змагань  

 

 

 

Місце проведення І етапу  

 

 

 

Кількість ігрових днів 

 

 

Перелік 8 команд, які стають 

учасниками ІІ етапу  змагань  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Резолюція про проведення І етапу змагань голови організаційного комітету 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

 

Голова локального оргкомітету  

__________________(Підпис) 

 

__________________(Прізвище та ініціали) 



Додаток 5 

 

до Положення про проведення обласного Шкільного турніру з футзалу 

«Кубок «Ураган» і Ліги шкільних чемпіонів «Ураган» 

Сезон 2018-2019 рр. 

 

Звіт про проведення І-ІІІ етапів Всеукраїнських змагань з футзалу «Шкільна 

футзальна ліга України» сезону 2018-2019 років  

 

 

Область_______________________________________________________________ 

Загальна кількість шкіл, які прийняли 

участь________________________________________________________________ 

Загальна кількість 

учнів_________________________________________________________________ 

 

 

№ 

п/п 

 

Регіон Кількість команд, що брали участь у змаганнях 

 

І-ІІ етап (місцевий) 

 

ІІІ етап (обласний) 

 

1 

 

 

 

Перелік районів,ОТГ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

Перелік міст 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Всього: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова регіонального  оргкомітету  

__________________(Підпис) 

 

__________________(Прізвище та ініціали) 

 



Додаток 6 

до Положення про проведення обласного Шкільного турніру з футзалу 

«Кубок «Ураган» і Ліги шкільних чемпіонів «Ураган» 

Сезон 2018-2019 рр. 

 

Заявка команди __________________ на участь у Всеукраїнських змаганнях з 

футзалу «Шкільна футзальна ліга України» сезону 2018-2019 років 

 

Дата ________________ Всеукраїнський фінал 

 
№ 

п/п 

ПІП повністю 

друкованими 

літерами 

Число, 

місяць, рік 

народження 

Населений 

пункт 

Назва

школи,

класу 

Дом.  

адреса 

Серія і 

номер 

свідоцтва 

про 

народження 

Дата огляду, 

підпис 

шкільного 

лікаря про 

допуск до 

змагань 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

 

 

 

 

 

 

Директор ЗЗСО     Лікар  

 

______________________   ______________________ 
(Підпис, прізвище та ініціали, печатка)   (Підпис, прізвище та ініціали, печатка) 
 

Голова регіонального оргкомітету   Представник команд 

 

______________________   ______________________ 
(Підпис, прізвище та ініціали, печатка)   (Підпис, прізвище та ініціали, печатка) 
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