
KYIV CHAMPION LEAGUE 

РЕГЛАМЕНТ ЧЕМПІОНАТУ 

KYIV CHAMPION LEAGUE – відкритий чемпіонат КДЮСШ «ЧЕМПІОН» серед дітей 2009, 

2010, 2011 р.н. 

Організатори чемпіонату: КДЮСШ «ЧЕМПІОН» та ГО «КИЇВСЬКА ЛІГА ДИТЯЧОГО 

ФУТБОЛУ». 

Старт чемпіонату сезону «Осінь-Весна» запланований на 02 вересня 2017 р. 

Ігри будуть проходити на найкращих футбольних полях КДЮСШ «ЧЕМПІОН» за адресою: м. 

Київ, вул. Вербицького, 23. 

Розміри поля 40х20 м., ворота- 2х3 м. 

Формат чемпіонату – 4 польових гравці та воротар.  

Кількість учасників у заявочному листі не може перевищувати 15 гравців. Заявковий лист 

оформлюється на титульному бланку футбольного клубу, де вказані учасники чемпіонату 

(прізвище, ім’я, по-батькові, дата народження, підпис та печатка лікаря, яка засвідчує що 

учасник здоровий і може приймати участь в чемпіонаті). 

Кожна вікова категорія поділяється на ліги: Прем'єр ліга та Перша ліга по 8 команд в кожній. 

Для визначення кваліфікації команд проводиться відбірковий етап чемпіонату: 16 команд 

данної вікової категорії грають по колу кожна з кожною. Команди, які зайняли місця з 1 по 8 

отримують право грати в Премєр лізі, інші команди грають в Першій лізі. 

Тривалість гри – 2009-2010 р.н. - 25 хвилин матч, 2011 р.н. – 2 тайми по 10 хвилин, 5 хвилин 

перерва. 

Зворотні заміни – без обмежень. 

Ігри будуть проходить по вихідним – субота, неділя. 

Команди проводять спарені тури. 

З врахуванням відбіркового етапу  в чемпіонаті команди зіграють  29 матчів. 

Ігри обслуговуються кваліфікованими арбітрами.  

Ведеться відео зйомка та фотозвіти всіх матчів.   

На всіх іграх чемпіонату буде присутній кваліфікований лікар, який зможе надати своєчасну 

допомогу постраждалому футболісту.   

По закінченню чемпіонату будуть визначені кращий гравець чемпіонату, кращий бомбардир, 

кращий воротар, які будуть відзначені пам'ятними нагородами та призами від партнерів 

турніру.   

 М’яч чемпіонату – SELECT №4.   

На чемпіонаті ведеться повна статистика всіх матчів, всіх команд і всіх гравців.  У кожного 

гравця свій індивідуальний профіль. Пишуться щотижневі огляди ігор чемпіонату, а так само 

ще багато цікавих рубрик.  У групі facebook результати матчів викладаються в режимі онлайн. 

Чемпіонат буде висвітлюватися на сучасному сайті KLDF.KIEV.UA 

Внесок за участь в Чемпіонаті становить 300 грн. одна гра.  



До старту чемпіонату команда зобов'язана сплатити внесок за перше коло (15 ігор)  -  4500грн, 

решту протягом чемпіонату, але не пізніше початку другого кола. 

У вартість внеску за участь в Чемпіонаті входять: 

- футбольні майданчики; 

-суддівсто кваліфікованими суддями; 

-лікар; 

-відеозйомка матчів Чемпіонату та розміщення відео на сайті та youtube каналі; 

-фотозвіт матчів; 

-кубки, медалі та цінні подарунки для переможців та номінантів Чемпіонату. 

 


