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Керівництво турніром
Турнір проводиться Федерацією Футболу України (ФФУ) та Міністерством
молоді та спорту України. Безпосереднє керівництво здійснює
Організаційний Комітет.
Учасники турніру
Учасниками змагань є чотири національні молодіжні збірні команди U-21:
Австрії, Ізраїлю, Сербії та України.
У турнірі беруть участь футболісти, які народилися в період із
01.01.1994 по 31.12.1998.
Строки та місце проведення турніру
Строки проведення турніру: з 30 травня по 3 червня 2016 року.
понеділок
вівторок
середа
четвер
п’ятниця

30 травня 2016
31 травня 2016
1 червня 2016
2 червня 2016
3 червня 2015

день прибуття усіх учасників
день півфіналів
день відпочинку
день фінального матчу та матчу за третє місце
день від'їзду учасників

Турнір відбудеться у місті Києві.
Умови турніру
Кожна команда проведе два матчі протягом турніру.
Учасники турніру розділені на два півфінали – A і Б, по дві команди у кожному
з них. У півфіналах зустрінуться:
31 травня 2016 року:
Півфінал А
Півфінал Б

Україна – Ізраїль
Сербія – Австрія

Оболонь Арена, Київ
Стадіон Баннікова, Київ

Учасники фінальних матчів визначатимуться наступним чином:
2 червня 2016 року:
Матч за
3 місце:

команда, що програла у півфіналі A –
команда, що програла у півфіналі Б

Стадіон Баннікова або
Стадіон Динамо, Київ

Фінал:

переможець півфіналу A –
переможець півфіналу Б

Стадіон Баннікова або
Стадіон Динамо, Київ
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Визначення переможця
Якщо після завершення основного часу матчів турніру, команди заб’ють
однакову кількість м’ячів або рахунок залишиться не відкритим – 0:0,
додатковий час не призначається. Переможець визначається у серії
післяматчевих пенальті, яка проводиться у відповідності з «Правилами
Гри» (редакція 2015/16).
Тривалість матчу
Кожен матч складається з двох таймів по 45 хвилин. Перерва між таймами
складає не більше 15 хвилин.
Заміни
У кожному матчі турніру заміни проводяться з числа футболістів, що
внесені у офіційний рапорт арбітра. Разом з тим, кожній з команд, після
початку другого тайму, дозволяється скористатися не більше, ніж трьома
зупинками гри для проведення замін.
Дисциплінарні санкції
Футболіст, що отримав дві жовті картки у одному матчі або пряму червону
картку, автоматично пропускає наступний матч.
Фінансові умови
Фінансування змагань відбувається за рахунок коштів Федерації футболу
України:
 проживання, харчування делегацій-учасників змагань;
 арбітраж змагань;
 супровід та безпека змагань;
 нагородження переможців змагань;
 медичне забезпечення;
 прання;
 протокольні та культурні заходи, тощо;
та бюджетних коштів, передбачених Міністерством молоді та спорту України:
 оренда спортивних споруд для ігор та тренувань;
 оренда автотранспорту для усіх команд, учасників змагань та інших потреб;
 проживання та харчування членів збірної команди України (часткове, згідно
затверджених списків).
Загальні умови
Організатори турніру забезпечать у період з 30 травня по 3 червня 2016 року
проживання та харчування (на умовах повного пансіону) для кожної делегації з
30 осіб (20 футболістів, 10 – офіційних осіб).
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У готелі турніру кожній делегації надається 10 одномісних номерів, 10
двомісних номерів, кімната для багажу, кімната для масажу і приміщення для
проведення теоретичних занять упродовж всього турніру.
Розміщення додаткових членів делегації сплачується відповідною асоціацієюучасницею самостійно.
Для кожної делегації надається автобус для команди, машина для багажу і
автомобіль для офіційних осіб.
Для тренувальних занять, у день прибуття учасників на турнір – 30 травня, а
також у день відпочинку – 1 червня, кожній команді-учасниці буде надано
футбольне поле, терміном не більше 60 хвилин.
ФФУ забезпечить 40 літрів води без газу, чай, каву, фрукти під час тренувань,
а також матчів турніру.
Витрати на додаткові напої, прання, телефонні розмови покладаються на
команди-учасниці.
Міжнародний переліт або транспортні витрати на переїзд сплачуються за
рахунок відповідної асоціації.
Страхування
Кожна команда-учасниця турніру самостійно несе відповідальність за різні
страхові випадки і забезпечення ризику нещасного випадку або цивільної
відповідальності членів делегації. Організаційний комітет не несе
відповідальності у цьому контексті. Вищевказана вимога є обов’язковою
умовою участі у турнірі.
Арбітраж
Матчі турніру проводяться арбітрами і асистентами арбітра, що входять до
списку арбітрів Прем’єр-ліги України, які будуть затверджені Комітетом
арбітрів ФФУ для обслуговування матчів турніру.
Арбітраж матчів здійснюється у відповідності з Правилами гри ФІФА
(редакція 2015/16), за виключенням інших спеціально визначених правил у
цьому Регламенті.
Ігрова форма
Кожній команді слід привезти на турнір як мінімум два комплекти форми
різних кольорів. Право вибору кольору форми належить команді, вказаної
першою у протоколі матчу.
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Гімн і прапор
Кожній команді слід привезти на турнір національний гімн (записаний на
компакт диску) і національний прапор своєї країни.
Попередня заявка
Учасники турніру повинні не пізніше 16 травня 2016 року представити до
ФФУ попередній поіменний заявочний список футболістів і офіційних осіб на
бланку національної асоціації. Дозаявка футболістів дозволяється до 1 червня
2013 року.
Телевізійні, рекламні та інші комерційні права
Всі телевізійні, рекламні та інші комерційні права ХІІІ міжнародного турніру з
футболу пам'яті Валерія Лобановського для території всього світу на підставі
вимог Регламентів ФІФА та УЄФА належать Федерації Футболу України.
Бюлетень турніру
Кожна асоціація-учасник турніру надсилає логотип національної футбольної
асоціації (в електронному вигляді і високої якості), фотографію команди і
головного тренера, його біографічні дані, список футболістів, який включає
дату народження, ігрову позицію, клуб і список офіційних осіб (з вказаними
функціями у команді) не пізніше 16 травня 2016 року на електронну адресу:
media@ffu.org.ua.
Вищевказана вимога необхідна для публікації бюлетеню турніру і є
необхідною умовою для участі у турнірі.
Квитки
ФФУ надасть безкоштовно кожній національній асоціації-учаснику турніру 5
ВІП і 10 квитків 1-ї категорії на кожен матч турніру.
Кожному учаснику слід забезпечити ФФУ відповідною заявою щодо
необхідної кількості квитків до 25 травня 2016.
Протести та апеляції
Протести та апеляції подаються Оргкомітету турніру протягом 45 хвилин
після завершення матчу. Протести і апеляції розглядаються за участі
представників усіх національних асоціацій протягом 2-х годин після подачі
апеляції. Рішення Оргкомітету турніру носять остаточний характер і
обов’язкові для виконання.
Протести на рішення арбітра, прийняті на полі за фактами, що мали місце у грі,
не приймаються.
Непередбачені обставини
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Ситуація, не передбачена цим Регламентом, буде передана на розгляд
Оргкомітету, який прийме остаточне рішення у відповідності до практики
ФІФА та принципами Чесної Гри/FAIR-PLAY і Поваги/RESPECT.
Нагородження переможців
Команда-переможець отримає головний приз — Кубок Валерія
Лобановського. Призери турніру отримають кубок учасника, а також 30
медалей відповідного ґатунку (за 1, 2 та 3 місця). Усі команди-учасниці
турніру нагороджуються дипломами ФФУ.
Спеціальні призи отримають найкращий воротар, захисник, півзахисник, та
форвард турніру.
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