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П О Л О Ж Е Н Н Я 
про проведення  щорічного  турніру  з міні-футболу  серед юристів 

Хмельницької області «Юристи за мир»  
 

1. Мета і завдання 
 
Метою турніру з міні-футболу серед юристів Хмельницької області «Юристи за мир»  

(далі -змагань) є: 
- сприяння миру та єдності в Україні,   зміцнення дружніх взаємовідносин між 

представниками різних  юридичних професій; 
- пропаганда активного способу життя, підвищення ролі фізичної культури й спорту, 

організація активного відпочинку та зміцнення здоров’я; 
- визначення під час змагань кращих команд та гравців. 

 
                                              2. Час  та місце  проведення змагань 

       
      Турнір з міні-футболу серед юристів Хмельницької області «Юристи за мир»,  буде 
проведено 23 травня 2015 року в  спортивному залі  Спортивного центру УМВСУ в 
Хмельницькій області (м. Хмельницький, вул. Зарічанська, 9), початок змагань о 10:00 годині.  
 

3. Керівництво проведенням змагань 
 

              Проведення змагань відбувається  під загальним керівництвом організатора турніру – 
Ради адвокатів Хмельницької області. 
              Безпосереднє керівництво організацією та  проведенням змагань покладається на 
Організаційний комітет по проведенню турніру з міні-футболу серед юристів Хмельницької 
області «Юристи за мир» (далі – Організаційний комітет). 
                                                                            

4. Умови участі в змаганнях 
 

               До участі в  турнірі з міні-футболу серед юристів Хмельницької області «Юристи за 
мир» допускаються запрошені  команди адвокатів, працівників судових установ та працівників 
установ прокуратури Хмельницької області, які вчасно подали  заявку на участь у змаганнях 
до Організаційного комітету, а також зобов’язуються дотримуватися норм Положення та 
виконувати рішення Організаційного комітету. 
            Команди, які виявили бажання прийняти участь в турнірі з міні-футболу серед юристів 
Хмельницької області «Юристи за мир» та підтвердили свою участь в ньому, повинні до 15 
травня 2015 року подати до Організаційного комітету заявочний лист (додаток 1), підписаний 
керівником (представником) команди. 

У заявочний лист команди включається не менше семи гравців. 
Прізвище, ім’я та по-батькові, дата народження, посада гравця команди в заявочному 

листі повинні відповідати даним офіційних документів (паспорт громадянина України, 
посвідчення, довідка, інформація ЄРАУ, тощо).  

Відповідальність за правильність оформлення поданих заявкових документів несе 
керівник (представник) команди. 

До участі в турнірі не допускаються особи, які мають протипоказання до фізичних 
навантажень, або які не є адвокатами /працівниками адвокатських офісів/, працівниками  
установ суду, прокуратури Хмельницької області, або перебувають у стані алкогольного 
сп’яніння. 

Організаційний комітет має право перевіряти приналежність гравця(ів) до певної 
юридичної професії та/або установи, вимагати пред’явлення відповідних підтверджуючих 
документів, відсторонити гравця або команду в цілому від участі в змаганнях у разі виявлення 
невідповідності  відомостей заявочного листа офіційним документам, не наданням відповідних 
підтверджуючих документів на вимогу Організаційного комітету, та в інших випадках 



передбачених цим Положенням. 
 

                                           5.Умови проведення змагань та визначення переможців  
 

            Змагання проводяться  згідно з діючими правилами  футзалу.   
            Згідно із сліпим жеребкуванням, проведеним Організаційним комітетом перед початком 
турніру, команди формують дві підгрупи по три команди в кожній. 
            В першому турі  ігри проводяться по колу, почергово. У разі однакових результатів ігор 
в підгрупі,  переможці визначаються за серією післяматчевих пенальті /по 3 пенальті/.  
            В другому турі – команди, які зайняли в підгрупах другі місця, грають між собою за ІІІ-ІУ 
місця,  а переможці  за І-ІІ місця. При нічийному результаті переможець визначається за 
серією післяматчевих  пенальті /по 5 пенальті/. 
           Матчі проводяться по два тайми по 15 хв. «брудного» часу  з перервою 5 хв. 
           Матчі проводяться за схемою (4+1) – чотири гравці у полі та один воротар. 
           Під час матчу кількість замін не обмежена, зворотні заміни допускаються. 
           Під час матчу гравці команд зобов’язані дотримуватися вимог Правил гри та виконувати 
рішення арбітрів. Неспортивна, некоректна чи недисциплінована поведінка на полі 
неприпустима. 
           Розмір ігрового поля: довжина 60м, ширина 24м. 
 
                                                    6. Арбітраж 
 
            Матчі судяться арбітрами, визначеними Організаційним комітетом.                                 
            Право вирішення спірних питань покладається на Організаційний комітет. 
 

7. Умови та порядок нагородження. 
 

Нагородження відбувається в урочистій обстановці. 
Команда, яка здобула перемогу в турнірі, нагороджується Кубком переможця та 

відповідним дипломом.        
Команди, що зайняли друге та третє місця в турнірі, нагороджуються кубками та  

дипломами відповідних ступенів.  
Гравці команд, що зайняли І,ІІ,ІІІ місця  нагороджуються  грамотами або дипломами, та 

медалями відповідних ступенів. 
Інші команди учасники – нагороджуються Дипломом учасника турніру. 
Гравці, які відзначились особистими досягненнями в номінаціях: «Кращий воротар»,  

«Кращий бомбардир», «Кращий нападник», «Кращий гравець», «Універсальний гравець», 
«Відкриття турніру»,  «Наймолодший гравець», «Почесний гравець» -  нагороджуються  
відповідними грамотами або дипломами та/або пам’ятним подарунком. 

Вболівальник, або команда вболівальників, який/які були найактивнішими у підтримці 
своєї команди, нагороджуються спеціальним заохочуваним призом «Кращий вболівальник». 

Рішення про нагородження приймається Організаційним комітетом. 
 

8. Фінансування змагань 
 
     Витрати пов’язані з організацією щорічного  турніру з міні-футболу серед юристів 
Хмельницької області «Юристи за мир», в т.ч. оренда залу, оплата праці арбітрів, медичне 
забезпечення, інформаційне забезпечення, нагородження переможців та учасників змагань, 
тощо, -  за рахунок Ради адвокатів Хмельницької області. 
            Витрати, пов’язані з участю команд у змаганнях, в т.ч. спортивна форма, взуття, 
харчування, відрядження, тощо - за рахунок команд. 
 
 

Дане положення є офіційним запрошенням на турнір! 
Контактні телефони: +38 067 763 96 99;  +38 050 376 12 71  

Тел./факс 63-00-60 
е-mаil:  urkl@ukr.net  

 

 


