« ЗАТВЕРДЖЕНО»
Виконавчий комітет
Федерації футболу
Запорізької області
_____________ 2019 р.
Голова Федерації футболу

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Начальник управління молоді,
фізичної культури та спорту
облдержадміністрації
__________________Н.Ф.Власова

______________В.І.Межейко

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор Департаменту науки та освіти
облдержадміністрації
_____________________ Т.Я.Озерова

РЕГЛАМЕНТ
першості Запорізької області з футболу
серед дитячих команд сезону 2019-2020 рр.
ДИТЯЧА ЛІГА

м. Запоріжжя 2019 рік

1. Мета і завдання
1.1. Першість області з футболу серед дитячих команд проводиться з метою:
- подальшого розвитку і популяризації футболу в області;
- підвищення рівня спортивної майстерності футболістів;
- організації культурного дозвілля населення;
- визначення переможців та призерів першості.
2. Керівництво змаганнями
2.1. Керівництво змаганнями покладається на комітет юнацького футболу ЗОФФ.
2.2. Безпосереднє керівництво і контроль за змаганнями здійснює комітет
з проведення змагань, якому належить виключне право на
оперативне прийняття рішень, що стосуються організації та проведення
змагань.
2.3. Питання, які не передбачені Регламентом, регулюються виконкомом
федерації футболу .
3. Терміни проведення
3.1. Змагання проводяться згідно календаря ігор, затвердженого комітетом юнацького
футболу ЗОФФ з вересня 2019 по травень 2020 року.
3.2. Перенесення календарних ігор дозволяється лише в разі участі однієї з
команд у вищестоящих змаганнях.
4. Учасники змагань
4.1. У змаганнях беруть участь команди юнаків:
- молодші юнаки U-13 (юнаки 2006-2007 років народження або молодше).
- старші юнаки U-15 (юнаки 2004-2005 років народження або молодше).
4.2. У заявковий аркуш вноситься не більше 30 футболістів.
5. Умови проведення змагань
5.1 Чемпіонат області серед дитячих команд проводиться відповідно до «Правил гри в
футбол», а також відповідно до змін та доповнень, затверджених Міжнародною Радою
футбольних асоціацій.
5.2. Тривалість гри:
U-13. - 40 хв (2 тайми по 20 хв.) на першому етапі та 2 тайми по 30 на наступних
U-15 - 50 хв (2 тайми по 25 хв.) на першому етапі та 2 тайми по 35 на наступних
5.3. Представник команди зобов'язаний за 30 хвилин до початку гри
друкованими літерам внести до рапорт арбітра прізвища та імена гравців,
заявлених на дану гру з зазначенням їх номерів і надати арбітрові ігри
заявочний аркуш.
У рапорт арбітра вноситься 18 футболістів.
5.4. Арбітр матчу зобов'язаний перевірити документи футболістів (ID-паспорт або
свідотство про народження, паспорт футболіста (при його наявності) та учнівський
квиток, для футболістів, які не мають паспорта), внесених у рапорт арбітра та медичну
страховку
на
кожного
гравця
команди.
Тренер команди несе відповідальність за дотримання правил допуску спортсменів до
гри.
За фальсифікацію документів арбітр відповідальності не несе .
5.5. Футболіст, який не має вище зазначених документів, до змагань не допускається.
5.6. Керівники команд, футболісти, які беруть участь у змаганнях, зобов'язані виконувати
всі вимоги Регламенту та правил гри, проявляючи високу дисципліну, організацію і
повагу до суперників і глядачів. Керівники клубів (команд) не мають права

втручатися в дії арбітра, а також несуть відповідальність за поведінку гравців своєї
команди.
5.7. Дисциплінарні проступки футболістів, керівників команд, а також випадки
виникнення безладдя на стадіоні серед глядачів
до, під час або після ігри
розглядаються КДК ЗОФФ.
5.8. Якщо гра була припинена через недисциплінованої поведінки футболістів
однієї з команд, цій команді зараховується поразка з рахунком 0:3. У разі
більшої різниці м'ячів (на користь команди, яка не бере участь в безладах) результат
залишається. Якщо гра не закінчена з вини обох команд, то поразка (-:-) зараховується
кожній з команд. Якщо зустріч не дограна з-за незабезпечення порядку на стадіоні,
поразка (0:3) зараховується команді-господареві поля, а гостям – перемога (3:0). При
цьому результат зустрічі затверджується Дисциплінарним комітетом.
5.9. Команді, яка не з’явилась на гру без поважних причин, зараховується поразка (0:3), а
команді-суперниці - перемога (3:0). При цьому причина неявки команди на гру з-за
поломки або відсутність транспорту не розглядається. При неявці без поважних
причин команда може бути знята зі змагань.
5.10. Якщо команда, яка знята зі змагань, провела менше половини ігор, її результати
анулюються. Якщо команда провела 50 і більше відсотків ігор, їй зараховуються
поразка (-:+) в матчах, що залишилися.
5.11.За участь у матчі, неоформленого у встановленому порядку або
дискваліфікованого футболіста, команді зараховується поразка (0:3), а
команді-суперниці - перемога (3:0).
5.12.У відповідності до Дисциплінарних правил ЗОФФ на гравців, керівників команд,
футбольні клуби, арбітрів можуть бути накладені дисциплінарні та інші заходи
впливу у разі порушення цього Регламенту або Правил гри. Підставою для
притягнення до дисциплінарної відповідальності можуть бути:
- попередження або видалення, записані в протоколі гри;
- рапорт арбітра;
- письмову заяву представників Федерації.
5.13. Першість серед юнаків U15 проводиться в три етапи:
Перший етап: Зональні змагання у трьох зонах (з 5 жовтня по 17 листопада 2019
р.):
Зона 1: м. Запоріжжя: 1.ФК Металург Запоріжжя,
2. ФК «ДЮСШ Запорізького району»
3. ФК «Колос» Вільнянськ
4. ФК «Юпітер» Запоріжжя
Зона 2: м. Пологи:

1. ФК «ДЮСШ Гуляйполе»
2. ФК «Дизеліст» (Токмак),
3. ФК “Бізон” (Більмак)

Зона 3: м. Мелітополь: 1.ФК «ДЮСШ Бердянськ»,
2. ФК «Агапе» Мелітополь
3. ФК «Спартак» Мірненське
Другий етап: Плей-офф (з 1 квітня по 25 травня 2020 р.): У другий етап виходять
3 команди, які зайняли 1 місця у своїх зонах та команда, яка зайняла друге місце у зоні 1.
Команди, які пройшли у другий етап, грають півфінальні матчі. Пари визначаються
шляхом жеребкування, яке проводиться адміністрацією ЗОФФ.
До фіналу виходить команда, яка стала переможцем за результатом двох матчів (вдома і
на виїзді). Якщо за результатом двох матчів переможця не виявлено, переможець
виявляється у серії післяматчевих 11-метрових ударів згідно «Правил гри».

Команди, які програли у свої півфінальних матчах, нагороджуються медалями за
третє місце.
Третій етап: Фінальний матч.
Місце проведення фінального матчу визначається виконкомом ЗОФФ.
5.14. Першість серед юнаків U13 проводиться в три етапи:
Перший етап: Зональні змагання у чотирьох зонах (з 5 жовтня по 17 листопада
2019 р.):
Зона 1: м. Запоріжжя: 1.ФК “Металург» (Запоріжжя),
2. ФК «ДЮСШ Запорізького району»
3. ФК «Юпітер «Запоріжжя
4. ФК «Колос» Вільнянськ
Зона 2: с. Роздол:

1. ФК «ДЮСШ Кам’янка-Дніпровського району»
2. ФК «ДЮСШ Великобілозірка»
3. ФК «ДЮСШ Михайлівка»

Зона 3: м. Пологи:

1.ФК «ДЮСШ Пологи»,
2. ФК «ДЮСШ Розівка»
3. ФК «ТЕМП ЗАЕС» Енергодар

Зона 4: м. Пологи:

1. ФК «ДЮСШ Гуляйполе»
2. ФК «Бізон» Більмак
3. ФК «Дизеліст» (Токмак),

Зона 5: м. Мелітополь: 1.ФК «ДЮСШ Бердянськ»,
2. ФК «Агапе» Мелітополь
3. ФК «Спартак» Мірненське
Зона 6: м. Роздол:

1 ФК «Аріс» Мелітополь
2. ФК «Руслан» Веселе
3. ФК «ДЮСШ Приазовськ»

Другий етап (плей-офф) (з 1 квітня по 25 травня 2020 р.): У другий етап виходять
переможці зон та наступні 2 команди: одна команда, яка посіла друге місце у зоні 1 та
одна команда, яка серед колективів, які посіли другі місце у всіх зонах, окрім першої, має
найкращі додаткові показники (більша кількість очок, більша кількість перемог, краща
різниця забитих та пропущених м’ячів, більша кількість забитих м’ячів; при рівності всіх
зазначених показників серед команд з усіма рівними показниками проводиться
жеребкування).
Команди, які пройшли до другого етапу грають чвертьфінальні матчі. Пари
визначаються шляхом жеребкування, яке проводиться адміністрацією ЗОФФ.
Переможці чвертьфінальних матчів виходять до півфіналу.
До наступного раунду плей-офф та до фіналу виходить команда, яка стала
переможцем за результатом двох матчів (вдома і на виїзді). Якщо за результатом двох
матчів переможця не виявлено, переможець виявляється у серії післяматчевих 11метрових ударів згідно «Правил гри».
Команди, які програли у свої півфінальних матчах, нагороджуються медалями за
третє місце.
Третій етап: Фінальний матч.
Фінальний матч проводиться між командами-переможницями півфінальних матчів
Місце проведення фінального матчу визначається виконкомом ЗОФФ.
5.15. Гравець, який отримав 4 жовті картки, пропускає наступний матч Чемпіонату.
5.16. Видаленний з поля футболіст пропускає чергову гру і допускається до ігор з

дозволу КДК. Футболіст, виддалений за 2 попередження в одній грі або за позбавлення
суперника
очевидної
гольової
можливості,
пропускає
одну
гру.
5.17. У кожній грі можуть брати участь 18 футболістів
5.18. У процесі гри дозволяється заміна 7 гравців. Всі заміни повинні проводитися тільки з
числа запасних футболістів, внесених до рапорту арбітра. Зворотних замін немає.
5.19. Футболіст, внесений до рапорту арбітра матчу, вважається учасником гри, навіть
якщо він перебував у резерві і не виходив на заміну
5.20 Футболісти, які не внесені до рапорту арбітра, не мають права брати участь в даній
грі. Якщо футболіст, не записаний у рапорт арбітра, брав участь в грі, то команді
зараховується поразка
5.21 Команда господарів поля повинна грати в формі, яка явно відрізняється за кольором
від форми команди гостей. На футболці гравця повинен бути номер, що відповідає
номеру, під яким гравець записаний в рапорті арбітра.
5.22 Початок матчів зональних змагань не пізніше ніж о 10-00.
5.23 Команди учасниці повинні прибути на місце проведення змагань не пізніше ніж за 30
хвилин для проведення жеребкування
6.Арбітраж
6.1. Арбітраж ігор здійснюється арбітрами, рекомендованими комітетом
арбітрів і
затвердженими
виконкомом
ЗОФФ.
6.2. Арбітраж здійснюється відповідно до «Правил гри» , а також у відповідності зі
змінами і доповненнями, прийнятими Міжнародно Радою футбольних асоціацій.
6.3. Призначення арбітрів на ігри здійснюється суддівською колегією. Прохання команд
про
заміну
арбітрів,
призначених
на
ігри,
не
приймаються.
6.4. У випадку надзвичайних обставин, неможливості проведення матчу за метеоумовами
або з інших причин, які, на думку арбітра, небезпечні для здоров'я футболістів, матч
повинен бути перенесений на інший стадіон або скасований.
7. Протести
7.1. Представник команди, що подає протест, зобов'язаний негайно після закінчення гри
попередити арбітра про подання протесту. Заяву про подання протесту фіксується
арбітром у рапорті арбітра.
7.2. Арбітр матчу, асистенти арбітра у разі подання протесту або серйозних конфліктів, які
мали місце у грі, негайно надають у Федерацію свої пояснення.
7.3. Письмовий протест повинен бути вичерпно мотивований, підписаний тренером
(керівником) команди і протягом 48-ми годин після закінчення гри спрямований у ЗОФФ.
7.4. Не приймаються до розгляду протести на рішення, прийняті арбітром, які мали місце
в грі подій:
-призначення або непризначення штрафних, вільних і 11-метрових ударів;
-визначення положення «поза грою»;
-визначення виходу м'яч за межі поля та надання права введення м'яча в гру;
-зараховане або незараховане взяття воріт;
-попередження або видалення гравців з поля.
7.5. Протести розглядаються Дисциплінарним комітетом Федерації футболу. Несвоєчасно
подані і незафіксовані в рапорті арбітра протести не
розглядаються.
7.6. У разі виявлення у складі команди незаявленного або дискваліфікованого гравця, і
якщо ці гравці, не маючи на це право, грали в попередніх матчах і при цьому на них не
були подані протести, то результати цих матчів анулюються і команді зараховуються
поразки (0:3), а командам-суперницям - перемога (3:0).
8. Порядок оформлення документів
учасників змагань і перехід гравців
8.1. Заявки команд на участь у першості 2019-2020 років приймаються адміністрацією
ЗОФФ не пізніше ніж за 3 дні до початку зональних змагань (перший етап) згідно
встановленого
графіку.

8.2.
Команди,
допущені
до
змагань,
надають
документи:
- заявковий аркуш (не більше 30 чол.), з обов’язковим дозволом лікаря
- паспорт футболіста (за наявності);
- ID-картка громадянина України (за наявності)
- свідоцтво про народження
- учнівський квиток
- медична страховка на кожного футболіста.
8.3. Дозаявки гравців відбуваються з 1 березня по 25 березня 2020 року.
9. Місця проведення змагань
9.1. Зональні змагання проводяться на стадіонах області. Команди, які потрапляють до
другого етапу змагань, повинні затвердити та надати адміністрації ЗОФФ анкету стадіону,
на якому будуть приймати домашні матчі.
10. Визначення переможців
10.1. За перемогу команді нараховується 3 (три) очки, за нічию - 1 (одне) очко, за поразку
очки не нараховуються.
10.2. Місця команд у змаганнях визначаються за такими критеріями отриманними у всіх
матчах:
а) найбільша кількість набраних очок;
б) найбільша кількість перемог;
в) краща різниця забитих і пропущених м'ячів;
г) найбільша кількість забитих м'ячів.
10.3. У разі рівності показників, зазначених у вищому пункті, в обох і більше команд
перевагу отримують ті команди, які в матчах з усіма конкурентами мають кращі
показники:
а) найбільшу кількість набраних очок;
б) краща різниця забитих і пропущених м'ячів;
в) найбільша кількість забитих м'ячів;
г) найбільшу кількість перемог.
З рівності показників , зазначених у пункті 3 статті 10, місця команд визначаються
жеребом, який проводить Комітет з проведення змагань.
11. Безпека та підготовка місць проведення змагань
11.1. Підготовка спортивної споруди покладається на їх власників згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 18.12.1998 №2025 “Про порядок підготовки спортивних
споруд та інших спеціально відведених місць для проведення масових спортивних та
культурно-видовищних заходів”.
12. Медичне забезпечення змагань
12.1. У відповідності до “Положення про медичне забезпечення спортивно-масових
заходів”, що затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 27.10.2008
№614, медичне забезпечення спортивно-масових заходів здійснюється кваліфікованими
медичними працівниками. Присутність лікарів обов’язкова на змаганні. Всі його рішення
в межах компетентності обов’язкові для учасників, суддів організаторів змагань.
Медичне забезпечення на зональних змаганнях та фінальному матчі здійснює ЗОФФ.
12.2 Починаючи з другого етапу змагань, медичне забезпечення на грі здійснює команда,
яка є господарем поля.
13. Фінансові витрати
13.1 Витрати, пов'язані з участю команд у чемпіонаті області з футболу серед дитячих
команд (проїзд, харчування, розміщення), відносяться за рахунок організацій, що
відряджають

13.2 При проведенні ігор на своєму полі, крім харчування своєї команди, приймаюча
сторона несе витрати по оплаті медичного та обслуговуючого персоналу
13.4 Витрати по відрядженню арбітрів (проїзд до місця змагань і назад) та харчування
несе управління молоді, фізичної культури і спорту Запорізької обласної державної
адміністрації.
13.5. Адміністрація ЗОФФ має право відряджати спостерігача арбітражу на матчі.
13.5 У разі якщо календарна гра не відбулася, а інспектор і бригада арбітрів прибули на
матч, оплата їх послуг здійснюється в установленому порядку так, ніби матч мав місце.
13.10 Нагородження кубками, медалями та грамотами проводиться ЗОФФ, спільно з
управлінням молоді, фізичної культури і спорту Запорізької обласної державної
адміністрації.
13.11 Управління молоді, фізичної культури і спорту Запорізької обласної державної
адміністрації несе витрати по оплаті ГСК.
14. Нагородження переможців.
14.1. Команда, яка зайняла перше місце у своїй віковій категорії, нагороджується кубком,
дипломом, медалями та отримує 30 м’ячів від ЗОФФ.
14.2. Команда, яка зайняла друге місце у своїй віковій категорії, нагороджується кубком,
дипломом, медалями та отримує 20 м’ячів від ЗОФФ.
14.3. Команди, які зайняли 3 місця у своїй віковій категорії, нагороджуються кубком,
дипломом, медалями та отримують по 10 м’ячів від ЗОФФ.
14.4 Кращі гравці першості нагороджуються призами від ЗОФФ по номінаціям.

