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ПОЛОЖЕННЯПОЛОЖЕННЯ
про проведення  відкритої зимової обласної першості з футболу 2012 року

Меморіал Володимира Шморгуна на призи газети “Вільне слово”

I. МЕТА І ЗАВДАННЯ
Вшанування пам’яті колишнього гравця рівненської команди майстрів “Колгоспник” і 

старшого  тренера  команди  “Авангард”,  тренера  дитячо-юнацького  футболу,  президента 
обласної федерації футболу Володимира Андрійовича Шморгуна.

Підготовка  футбольних  клубів,  команд,  арбітрів,  інспекторів  до  чемпіонату, 
першостей та Кубку області з футболу. Визначення кращих футболістів для збірних команд 
і клубів області.

II. КЕРІВНИЦТВО ЗМАГАННЯМИ
Загальне  керівництво  змаганнями  та  контроль  за  їх  ходом  здійснює  Рівненська 

обласна федерація футболу. Безпосередня організація та проведення матчів покладається на 
головну суддівську колегію ,призначену наказом голови РОФФ..

ІІІ. СТРОКИ ТА МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ
Матчі обласного  турніру  проходитимуть  з  8  по  25 березня  2012  р.  у  м.  Рівне  на 

запасному полі стадіону “Авангард” згідно затвердженого календаря змагань. 

ІV. УЧАСНИКИ ТА УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ
Меморіал  В.Шморгуна  є  відкритим  турніром, на  який  запрошуються  команди  – 

учасниці чемпіонату, першості та Кубку області, аматорської ліги України, а також команди 
інших  областей.  Для  покриття  витрат  на  організацію  змагань  команди  сплачують 
колективний  заявочний  внесок  у  сумі  800  (вісімсот)  грн. Заявочний  внесок  до  
1  березня  2012  року потрібно   перерахувати  на  розрахунковий  рахунок  Рівненської 
обласної федерації  футболу:  26005000006374 в ПАТ “Укрсоцбанк” , МФО 300023, код 
13987309.

Команди,  які  не  сплатять  внесок  до  01.03.201  2  р.,  будуть  замінені  на  інших   
учасників, котрі виявлять бажання позмагатися в турнірі і сплатять вчасно заявочний 
внесок. 

Участь  у  турнірі  беруть  14 колективів.  Команди-учасниці  розподіляються  на  дві 
підгрупи  “А”  та  “Б”  по  7 команд  у  кожній  і  грають  між  собою  в  одне  коло.  По  дві 
найсильніші команди з кожної підгрупи виходять до півфіналу (1А – 2Б, 1Б – 2А). Команди, 
що  програли  у  півфіналах,  грають  за  ІІІ  місце;  команди-переможці  півфінальних  пар 
зустрічаються у фіналі за І місце (господар у цих матчах визначається за жеребом).

Склад команди на гру – до 18 гравців, тренер і представник. Матч складається з двох 
таймів  по  35  хвилин та  5-ти  хвилинної  перерви.  Дозволяється  заміна  7  гравців  з  числа 
заявлених на гру. За неявку на гру команді зараховується поразка з рахунком 0:3.

Команда  повинна  мати на  гру м’яч, футбольну екіпіровку одного  кольору,  запасні 
маніжки,  які  за  кольором відрізняються  від  основної  екіпіровки.  Право вибору ігрового 
м’яча  на  кожну  гру  має  команда-господар;  право  вибору  футбольної  екіпіровки  має 
команда, яка в календарі змагань визначена другою.

Дисциплінарні  санкції  до  гравців, тренерів,  представників  команд,  арбітрів 
застосовуються згідно з Дисциплінарними правилами РОФФ, визначених у Регламенті 
обласних змагань з футболу сезону 2011 р.
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Усі питання, непередбачені цим Положенням, вирішує головна суддівська колегія на 
чолі з головним суддею змагань.

V. ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ
Переможці  визначаються  згідно  “Правил  гри”. За  перемогу  команді  нараховується  

3 очка, нічию – 1, поразку – 0. У випадку рівної кількості очок у двох або більше команд, 
зайняті місця в підгрупах визначаються за результатами матчів між собою (кількість очок, 
різниця м’ячів,  кількість забитих м’ячів);  за загальною найбільшою різницею забитих та 
пропущених  м’ячів;  за  найбільшою  кількістю  забитих  м’ячів;  за  найменшою  кількістю 
порушень;  за  жеребом.  Якщо у півфіналах та  у фінальних матчах (зі  І  та  ІІІ  місце)  гра 
закінчується з нічийним рахунком, то для визначення переможця по закінченні основного 
часу матчу призначається  серія  11-метрових штрафних ударів,  що виконуються згідно з 
“Правилами гри”.

VI. ЗАЯВКИ
Попередні заявки команд подаються до 14 лютого 2012 року. Іменні заявки (до 25 
футболістів), завірені керівником відряджуючої організації, тренером та поіменно 
лікарем, подаються в Рівненську обласну федерацію футболу до 3 березня 2012 р.

Перезаявка  гравців  з  команди  в  команду  протягом  турніру  не  дозволяється. 
Дозволяється дозаявка гравців до півфінальних матчів,  але не більше 25 футболістів  від 
загальної кількості.

Заборонено участь у турнірі гравців зі статусом професіоналів.

VІI. НАГОРОДЖЕННЯ
Команда-переможець  Меморіалу  В.Шморгуна  нагороджується  перехідним  Кубком, 

дипломом  обласної  федерації  футболу  та  пам’ятним  призом  редакції  обласної  газети 
“Вільне  слово”.  Команди-призери  нагороджуються  пам’ятними  призами  та  дипломами 
РОФФ. Гравці команд,що вибороли 1-3 місця нагороджуються дипломами РОФФ.  Кращі 
гравці  турніру  (воротар,  захисник,  півзахисник,  нападаючий,  кращий  гравець 
турніру),самий активний болільник турніру нагороджуються призами, дипломами редакції 
газети “Вільне слово” та  РОФФ..

VIІI. ФІНАНСУВАННЯ
Витрати,  пов’язані  з  відрядженням  команд  (заявочний  внесок,  проїзд,  харчування, 

розміщення)  несуть  відряджуючі  організації.  Нагородження  команд(  3  кубки  та  84 
дипломи), оплата харчування в дні ігор арбітрів,лікарів і робітників стадіону по підготовці 
футбольного поля, оренда стадіону, виготовлення афіш – за рахунок колективних заявочних 
внесків  команд,  що беруть  участь  в  цих  змаганнях.;   кращих гравців,  самого активного 
болільника та пам’ятний приз команді - переможцю – за рахунок газети “Вільне слово”. 

IX. БЕЗПЕКА ПРИ ПРОВЕДЕННІ ЗМАГАНЬ. 
ПІДГОТОВКА СПОРТИВНИХ СПОРУД

У відповідності  до  Постанови  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”:

- підготовка спортивних споруд покладається на їх власників;
- контроль за підготовкою спортивних споруд та забезпечення безпеки при проведенні 

змагань  здійснює  робоча  комісія,  яка  утворена  відповідальними  обласними  державними 
адміністраціями.

Власник  спортивної  споруди  не  менш,  ніж  за  чотири  години  до  початку  змагань, 
зобов'язаний  подати  до  робочої  комісії  акт  про  її  готовність  до  проведення  змагань. 
Невиконання  вимог,  передбачених  цим  пунктом,  що  стали  причиною  виникнення 
надзвичайних  обставин  під  час  проведення  змагань,  спонукає  до  відповідальності, 
передбаченою чинним законодавством України.

Дане положення є офіційним викликом на змагання.
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