1. Oрганізатор ФК «STARWARD».
1.1 Змагання проводяться під егідою Футбольної федерації м. Києва.
2. Учасники турніру:
2.1 Дитячі футбольні клуби, футбольні школи, футбольні команди та збірні Києва, регіональних міст та
іноземні.
3.Умови проведення змагань:
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4.Програма турніру:
25.08.2016 – приїзд учасників, реєстрація та розміщення в готелі.
26.08.2016 – матчі у групах
27.08.2016 – матчі у групах, стикові матчі
28.08.2016 – фінальні матчі. Нагородження.
Організатор бере на себе відповідальність за зустріч регіональних команд по приїзду до м. Києва,
супроводження до місця проживання (попередньо погодженого готелю), заселення, реєстрацію команд у
турнірі. При бажанні організатор забезпечує программу дозвілля для команди, в тому числі, відвідування
стадіону НСК "Олімпійський".
5.Фінансові умови:
5.1 Стартовий внесок для однієї команди у турнірі становить 2000 UAH.
Стартовий внесок має бути сплачений в повному обсязі до 1.08.2016р.
5.2 Витрати на проїзд учасників, добові в дорозі - за рахунок відряджуючої організації.
5.3 Організатор зобов’язується надати учасникам належні умови проживання.та харчування під час турніру.
Інформація про проживання, харчування та умови страхування знаходиться у додатку.
6. Реєстрація у турнірі
6.1 Представник команди повинен дати своє підтвердження в участі у турнірі до 10.08.2016.
6.2 При реєстрації представник команди має пред’явити наступні документи:
- Заявковий лист на титульному бланку футбольного клубу, де вказані учасники турніру
(прізвище, ім’я, по-батькові, дата народження, підпис та печатка лікаря, яка засвідчує що учасник здоровий і
може приймати участь у турнірі)
- Для дитини обов’язкова наявність свідоцтва про народження (оригінал + копія)
- Для офіційних представників команди обов’язкова наявність паспорту, 2 фото 3х4 (Для оформлення беджперепустки на турнір)
Після реєстрації та оплати внеску, за наявності всіх необхідних документів, керівник групи отримує бедж –
перепустку на турнір, в якому вказані дані про команду (назва, ПІБ тренера, склад учасників).
Сторонні особи, які не являються учасниками команди (заявленими при реєстрації команди), не
допускаються до безпосереднього місця проведення змагань (футбольного поля).

6.5 Вік гравців не повинен перевищувати вказану категорію учасників.
6.6 Кількість учасників у заявці є обмеженою до 15 гравців.
7.Страхування:
7.1 Кожна команда яка прийматиме участь у змаганнях може забезпечити за власним бажанням
страхування кожного учасника від нещасних випадків на час турніру. Організатор, при необідності,
забезпечує можливість здійснення страхування по приїзду команди, за попередньою заявкою.
8. Дисциплінарні санкції:
8.1 При вилученні гравця, команда залишається в меншості на 2 хв.
8.2 Гравець, який отримав червону картку, пропускає 2 хв гри, з подальшою участю в ній.
9. Виявлення переможців:
На груповій стадії:
9.1 За кількістю очок (перемога – 3 оч., нічия – 1 оч., поразка – 0 оч.).
9.2 За рівністю очок у групі місце визначається за такими параметрами:
1. Очна зустріч
2. Різниця м'ячів
3. Кількість забитих м'ячів
На стадії плей-офф: серія пенальті по 3 удари, далі по 1 удару до переможного м'яча
10. Протокол
10.1 Протокол матчу заповнюється представниками команд за 20 хвилин до початку матчу.
В протокол можна вносити лише тих гравців, які були заявлені при реєстрації команди.
11. Нагородження:
11.1 Команда, яка зайняла 1,2,3 місце, нагороджується кубком, медалями та цінними пам’ятними призами
від спонсорів та партнерів турніру.
11.2 Команди учасники турніру нагороджуються дипломами.
11.3 Кращі гравці змагань по амплуа нагороджуються пам'ятними призами в номінацях:
- кращий воротар турніру
- кращий захисник турніру
- кращий півзахисник турніру
- кращий бомбардир турніру
- кращий гравець турніру
- кращий тренер
Можливе введення додаткових номінацій, за рішенням організатора турніру.
Інформація на сайті www.starward.ua,
Координатор турніру з організаційних питань (реєстрація команд, проживання, оплата внесків та ін):
Метляєва Олександра, тел.: 067 464 68 84 a.metlyaeva@starward.eu

Зареєструвати команду!

Умови проживання
Розміщення в готелі «Турист», вул. Раїси Окіпної 2.
Трьох разове харчування.

Місце проведення турніру:
м. Київ, міні футбольні поля «Євробазар», Дніпровська набережна 18

