


І. Мета та завдання. 
Змагання з футболу проводяться з метою: 

- активізації фізкультурно-спортивної роботи, розвитку масового спорту на 
факультетах ЛНАУ; 

- пропаганди фізичної культури і спорту серед студентської молоді; 
- залучення студентів до систематичних занять фізичною культурою та 

спортом; 
- відбору кращих спортсменів для формування збірної команди ЛНАУ з     
футболу для участі в «Універсіаді Львівщини»; 

ІІ. Терміни проведення. 
Змагання проводяться у квітні-травні 2014 р. на стадіонах ЛНАУ. 
Початок о 17.00 год.(згідно календаря змагань) 

ІІІ. Учасники змагань. 
До участі в змаганнях допускаються студенти факультетів І–VІІ курсів 
стаціонарної форми навчання, які за станом здоров’я віднесені до основної 
групи. 

ІV. Умови проведення змагань. 
Змагання проводяться в два етапи: 
перший етап – колова система;  
другий  етап – стикові ігри ( I місце – II місце – фінальна гра). 

( III місце – IV місце – гра за III місце). 
Переноси матчів можливі лише з форс-мажорних обставин. 
За сприятливих погодних умов матчі проводитимуться на центральному 
футбольному полі. 
Тривалість матчу 2 тайми по 20 хв. 
Місця команд визначаються за найбільшою сумою очок. 
Очки нараховуються : за перемогу – 3, нічию – 1, поразку – 0 очок.  
У випадку рівності очок у двох чи більше команд, місця визначаються у 
наступній послідовності: 
а) за кращими показниками у матчах між собою: 
-кількість очок (у матчах між собою); 
-різниця забитих і пропущених м’ячів (у матчах між собою); 
-кількість забитих м’ячів ( у матчах між собою); 
б) за кількістю перемог у всіх матчах. 
в) за різницею забитих і пропущених м’ячів у всіх матчах; 
г) за найбільшою кількістю забитих м’ячів у всіх матчах; 
д) за найменшою кількістю балів порушень команди (вилучення – 3 бали, 
попередження – 1 бал); 
е) за допомогою жереба. 



V. Заявка. 
Заявка подається в головну суддівську колегію за три дні до змагань, згідно 

форми. Склад команди 16 чоловік. Підпис лікаря на заявці – 
ОБОВ’ЯЗКОВИЙ.  

VІ. Нагородження. 
Команда, що посіла І місце нагороджується кубком ректора, медалями 
та дипломами. Команди, що посіли ІІ-ІІІ місця нагороджуються 
медалями та дипломами. 

VІІ. Головна суддівська колегія. 

Головний суддя – А. А. Шандор                   Секретар змагань – А. Я. 
Шимечко 


