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ІІІ. Учасники змагань 

 

 Всеукраїнські змагання «Шкіряний м’яч» проводяться у чотирьох вікових 

групах під назвами: 

U-11 – «Шкіряний м'яч». 

U-12, U-13, U-14 – «Шкіряний м'яч – Кубок Coca-Cola». 

 До змагань допускаються команди загальноосвітніх шкіл, за які можуть 

грати як хлопчики, так і дівчата. 

 

Вікова група Сезон 2018 

U-14 2004 р.н. 

 

 Склад команд U-12, U-13, U-14 на участь у змаганнях – починаючи                          

з третього етапу – 13 гравців (з числа 17 заявлених), тренер та представник. Склад 

цих 13 футболістів (з числа 17 заявлених) може змінюватися лише з переходом 

команди до наступного етапу змагань. 

 Важливо! Склад команди з 17 гравців має бути сталим і не може 

змінюватися, починаючи з обласних (м. Києва) зональних змагань і до 

закінчення Всеукраїнських фінальних змагань (ІІІ-VI етапи). У виняткових 

випадках такі зміни можуть бути дозволені комісією з проведення змагань 

ААФУ за обґрунтованим зверненням команди. 

За команду певної вікової групи дозволяється заявляти молодших за віком 

гравців. 

Гравець може бути одночасно заявленим та грати за команду своєї вікової 

групи та за команди старших вікових груп, якщо це не суперечить вимогам даного 

Положення. 

За команду певної вікової групи дозволяється заявляти дівчат старшої 

вікової групи (старших на один рік). 

До участі у змаганнях не допускаються гравці, які зареєстровані як гравці 

команд Дитячо-юнацької футбольної ліги України. 

 

ІV.  Терміни і місця проведення змагань 

 

Етапи Назва турніру Терміни проведення Місце проведення 
1-й Першість школи Березень Школа 

2-й Першість району, міста Березень Місто, район 

3-й 
Обласні (міські) зональні 

змагання 

ІІІ декада березня – 

І декада квітня 
Місто, район 

4-й 
Обласні (міські) фінальні 

змагання 

ІІ декада квітня – 

І декада травня 
Місто, район 

5-й 
Всеукраїнські зональні 

змагання 

ІІ декада травня – І декада 

червня 
За призначенням 

6-й 
Всеукраїнські фінальні 

змагання 
Червень За призначенням 



 

VI. Умови проведення змагань 

 

 Порядок проведення змагань на місцях визначається регіональними 

(районними, міськими, обласними) оргкомітетами турніру «Шкіряний м’яч» 

відповідно до даного Положення з урахуванням наступного: 

4) 

 U-11, U-12, U-13: починаючи з третього етапу у матчі беруть участь 

дві команди, у кожній з яких не більше 9 гравців. Один з гравців є 

воротарем. Матч не можна починати/продовжувати, якщо в одній з 

команд виявиться менше шести гравців. 

 U-14: починаючи з третього етапу у матчі беруть участь дві команди, 

у кожній з яких не більше 8 гравців. Один з гравців є воротарем. 

Матч не можна починати/продовжувати, якщо в одній з команд 

виявиться менше шести гравців. 

8) Тривалість гри: 

– U-11: два тайми по 15 хвилин з перервою 5 хв. 

– U-12: два тайми по 20 хвилин з перервою 10 хв. 

– U-13: два тайми по 20 хвилин з перервою 10 хв. 

– U-14: два тайми по 20 хвилин з перервою 10 хв. 

 

Х.  Організаційні заходи та фінансові витрати 

 

 Витрати на організацію і проведення Всеукраїнських змагань з футболу           

«Шкіряний м’яч» на відповідних етапах несуть: 

 

1-й етап 

 Загальноосвітні школи 

 

2-й етап 

 Відділи фізичної культури і спорту райдержадміністрацій 

(міськвиконкомів): 

– оплата відряджень та харчування арбітрів. 

– оплата харчування обслуговуючого персоналу. 

– оренда спортивних споруд. 

– забезпечення арбітражу. 

Загальноосвітні школи: 

– витрати на проїзд команд-учасниць. 

Районні (міські) відділи освіти: 

– витрати на харчування команд-учасниць. 

 

 

 

 

 



 

3-й і 4-й етапи 

Управління освіти міста Києва, обласних державних адміністрацій: 

– оплата відряджень та харчування арбітрів. 

– оплата харчування обслуговуючого персоналу. 

– оренда спортивних споруд. 

Управління з питань фізичної культури і спорту міста Києва, обласних 

державних адміністрацій: 

– оплата харчування та проживання учасників змагань.  

Обласні (Київська міська) федерації футболу: 

– виготовлення та придбання сувенірної та нагородної атрибутики. 

– забезпечення арбітражу. 

Районні (міські) відділи освіти: 

– витрати на проїзд команд-учасниць. 

 

5-й  етап 

Федерація футболу України: 

– забезпечення арбітражу. 

– оплата проїзду арбітрів та головних суддів зональних турнірів. 

– забезпечення футбольними м’ячами команд-переможниць 5-го етапу 

змагань в усіх вікових групах. 

Організації – господарі зональних турнірів: 

– оплата проживання учасників зональних турнірів у всіх вікових групах. 

 Асоціація аматорського футболу України: 

– оплата харчування учасників зональних турнірів у всіх вікових групах. 

– оплата відряджень та харчування арбітрів. 

– виготовлення та придбання рекламної, сувенірної та нагородної 

атрибутики. 

– придбання футбольної форми для команд-переможниць 5-го етапу 

змагань у всіх вікових групах. 

Управління з питань фізичної культури і спорту міста Києва, обласних 

державних адміністрацій: 

– оренда спортивних споруд. 

– оплата харчування обслуговуючого персоналу. 

– оплата проїзду та добових представника команди для заявки                         

у змаганнях. 

Управління освіти міста Києва, обласних державних адміністрацій: 

– оплата проїзду та добових команд-учасниць зональних турнірів. 

 

6-й етап 

 Федерація футболу України: 

– забезпечення арбітражу. 

– оплата проїзду арбітрів та головних суддів фінальних турнірів. 

– придбання медалей для призерів змагань. 

– придбання кубків, дипломів і вимпелів для призерів та команд-учасниць 

фінальних турнірів, в тому числі для команди-переможниці змагань                   



 

з елементів техніки гри у футбол, та пам’ятних призів для тренерів 

команд. 

Асоціація аматорського футболу України: 

– оплата харчування та проживання команд-учасниць. 

– оплата харчування обслуговуючого персоналу. 

– виготовлення і придбання рекламної, сувенірної, нагородної атрибутики 

та пам’ятних призів. 

– організація відпочинку та культурна програма під час фінальних турнірів. 

– оренда транспорту для учасників змагань, арбітрів та представників 

оргкомітету у місті проведення фінального турніру. 

Управління з питань фізичної культури і спорту міста Києва, обласних 

державних адміністрацій: 

– оплата проїзду та добових для команд-учасниць. 

Організації – господарі фінальних турнірів: 

– оренда спортивних споруд. 

 

ХІ.  Нагородження 

 

 Команди-учасниці фінальних турнірів усіх вікових груп нагороджуються 

пам’ятними кубками, грамотами, вимпелами Всеукраїнського турніру «Шкіряний 

м’яч» і ФФУ та дипломами Комітету з фізичного виховання та спорту                     

МОН України. 

Гравці та тренери команд-призерів нагороджуються медалями ФФУ, 

грамотами і вимпелами ААФУ та Всеукраїнського турніру «Шкіряний м’яч». 

Кращі гравці кожного матчу в фінальних турнірах нагороджуються 

пам’ятними призами турніру «Шкіряний м’яч». 

Визначаються і нагороджуються пам’ятними призами ААФУ кращі гравці 

фінальних турнірів. 

 Пам’ятними призами ФФУ і ААФУ, почесними грамотами Комітету                      

з фізичного виховання та спорту МОН України нагороджуються тренери команд-

учасниць фінальних турнірів. 

Пам’ятними призами та грамотами ААФУ в усіх вікових групах 

нагороджуються гравці-переможці змагань з елементів техніки гри у футбол.   

Пам’ятними кубками, дипломами та вимпелами ФФУ в усіх вікових групах 

нагороджуються команди-переможниці змагань з елементів техніки гри                        

у футбол. 

Для нагородження команд-учасниць додатково можуть встановлюватися 

особисті та командні призи від спонсорів та меценатів турніру. 


