
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Виконкомом 

ГромадськоУ спiлки 

«Запорiзька обласна 
асоцiацiя футболу » 
«24» сiчня 2023 року 

.1.Межейко 

РЕГЛАМЕНТ 

Кубок Голови ЗОАФ 
• 

серед ветеран1в 

сезону 2023 року 

м. Запорiжжя, 2023 рiк. 



1. ЦIЛI I ЗАВДАННЯ 

1. Кубок Голови ЗОАФ серед ветеранiв 
Запорiзькоi' областi (далi - Турнiр) 

проводиться з метою:
 

• подальшого розвитку масового футб
олу в областi ; 

• змiцнення здоров'я, всебiчного розви
тку особистостi , населения яке займасrься 

футболом та органiзацiЕ:ю дозвi
лля. 

• подальшого пiдвищення популяризацi
i' футболу; 

11. TEPMIH ПРОВЕДЕНИЯ ЗМАГ АНЬ 

1. Кубок проводиться 29 сiчня 2023 року у мiстi Запорiжжя. 

111. КОМАНЛИ ЯКI БЕРУТЬ УЧ
АСТЬ 

1. До участi у турнiрi допускаються ама
торськi команди ветеранiв. 

2. Заявки команд проводяться до 27 сiчня 2023 року. 

IV. КЕРIВНИЦТВО TYPHIPI 

1. Загальне керiвництво Кубком Голов
и ЗОАФ Запорiзькоi' областi з футб

олу серед 

ветеранiв здiйснюЕ:ться Викона
вчим комiтетом ЗОАФ. 

2. БезпосереднЕ: керiвництво i контрол
ь здiйснюЕ: Комiтет ветеранського

 футболу, 

якому належить виключне пр
аво в оперативному прийнятт

i рiшень, що стосуються 

органiзацii' i проведения змагань. 

3. Bci питания дисциплiнарного характеру
, пов'язанi з проведениям Чемпi

онату 

вирiшуються вiдповiдно до Ди
сциплiнарних Правил У АФ i ЗОАФ 

4. Будь-яке питания, не передбачене 
цим Регламентом, реrулюЕ:тьс

я Виконавчим 

комiтетом ЗОАФ. 

5. Оформления документацii (заявки, ведения таблиць, протоколiв тощо.) 

покладаЕ:ться на Адмiнiстрац
iю ЗОАФ. 

V. УМОВИ ПРОВЕДЕНИЯ МА
 ТЧIВ I ПОРЯДОК ВИЗНА ЧЕННЯ 

ПЕРЕМОЖЩВ 

1. Турнiр серед ветеранiв проводиться 
в один етап: 

Груповий етап 

1. Команди грають в одне коло в групi
 мiж собою. 

2. Кожен матч складаЕ:ться з двох тайм
iв по 12 хвилин. 

3. Мiсця команд у групi визначаються
 за кiлькiстю очок, набраних в ycix 

матчах. За перемогу команда н
абираЕ: 3 очки, за нiчию 1 очко, за поразку О 

очок. 

3.1 У разi рiвностi очок у двох та/або бiл
ьше команд, мiсця команд 

визначаються за так
ими показниками: 

а) бiлъша кiлъкiсть набраних оч
ок в особистих зустрiчах мiж ц

ими командами; 

6) краща рiзниця забитих i пропущених
 м'ячiв мiж цими командами; 

в) бiльша кiлькiсть забитих м'
ячiв мiж цими командами; 

г) краща рiзниця забитих i пропущени
х м'ячiв в ycix матчах; 

д) бiльша кiлькiсть забитих м'я
чiв в ycix матчах. 
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При рiвностi всiх вище перерахованих показникiв мiсце визначасться шля
хом 

жеребкування, яке проводить Комiтет з проведення, бсзпеки змагань i розвитку футболу в 

perioнax ЗОАФ. 

VI. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ УЧАСНИКIВ. 

1. У заявочний лист клуби (команди), якi беруть участь у турнiрi Запорiзько"i 

областi з футболу серед ветеранiв включають не бiльше 15 футболiстiв. 

2. Дозволяеться вносити у заявочний лист будь яку кiлькiсть леriонерiв. 

3. Склад команди для гри складае 5 гравцiв основного складу та l О запасних 

гравц1. 

VII. дИСЦIПЛIНАРНI ПРАВИЛА, ВlдПОВiдАЛЬНIСТЬ ФУТБОЛIСТIВ 1 

КЕРIВНИКШ КОМАНД. 

1. Футболiсти i керiвники команд, якi беруть участь в Typнipi ЗапорiзькоУ област
i 

серед ветеранiв, зобов'язанi виконувати всi вимоги «Правил гри», Дисципл
iнарних 

правил ЗОАФ та цъого Регламенту, не допускати навмисного i систематичного 

порушення «Правил гри», проявляти високу дисциплiну i повагу до суперникi
в i 

глядачiв. Керiвники команд (клубiв) несуть повну вiдповiдалънiсть за
 поведiнку 

своеi: команди i не мають права втручатися в дii" арбiтрiв та iнспекторiв. 

2. Клуб зобов'язаний самостiйно вести облiк дисциплiнарних санкцiй, якi 

застосовуються арбiтром (жовтi i червонi картки) до гравцiв клубу. 

VIII. АРБIТРАЖ IГОР. 

1. Арбiтраж irop здiйснюеться арбiтрами ЗОАФ. 

2. Арбiтраж здiйснюсrься вiдповiдно до «Правил гри в футбол», а також вiдповi
дно 

до змiнами та доповненнями, затвердженими Мiжнародною Р
адою футболъних 

асоцiацiй. 

3. Функцii" по контроmо i призначенням арбiтрiв на irpи здiйснюеться Комiте
том 

арбiтрiв та iнспекторiв ЗОАФ. Прохання команд або органiзацi
й про замiну арбiтрiв, 

призначених на irpи, не приймаються. 

4. Арбiтри матчу зобов'язанi прибути до мiсця проведения гри не менш нiж з
а 1 

годину до початку матчу. 

5. Арбiтр зобов'язаний до початку матчу разом з представниками команд, що 

зустрiчаються визначити колiр форми таким чином, щоб виюпочи
ти i'x збiг. У разi 

збiгу кольорiв, форму змiнюе команда, яка приймала. 

IX. ПОРЯДОК ПОДАННЯ ПРОТЕСТIВ. 

1. Головний тренер (начальник команди), що подае протест, зобов'язаний пiсля 

закiнчення гри попередити арбiтра, iнспектора матчу i представника команди 

суперника про подачу протесту. Коротке мотивування протесту 
фiксуеться арбiтром 

у рапорп матчу. 

2. Письмовий протест повинен бути вичерпно мотивований, пiдписаний керiвни
ком 

або тренером команди i розглядаеться комiтетом з проведения, безпеки змагань i 

розвитку футболу у регiонах ЗОАФ. 

3. Не приймаються до розгляду протести, якщо вони поданi на рiшення, прийнятi 

арбiтром по мавшим мiсце в rpi подiй: 

• призначення або не призначення вiльних, штрафних i п'ятиметрових ударiв; 



• визначення виходу м'яча за межi поля i надання права введения м'яча в
 гру; 

• на зараховане або не зараховане взятrя ворiт; 

• попередження i видалення гравцiв з поля. 
4. Протести розглядаються комiтетом з безпеки. Несвоечасно подаю 

незафiксованi в рапортi арбiтра протести не розглядаються.
 

Х. МIСЦЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗМАГ АНЬ. 

1. Змагання проводяться у мiстi Запорiжжя. 

XI. ФIНАНСОВI ВИТРАТИ. 
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1. Витрати, пов'язанi з участю команд у Кубку Голови ЗОАФ з футб
олу серед 

ветеранiв (проi'зд, харчування, розмiщення), вiдносяться за рахунок органiзацiй, 

що вiдряджають. 

2. Нагородження кубками, медалями та дипломами проводиться З
ОАФ 

3. Управлiння молодi, фiзичноi' культури i спорту Запорiзькоi' обласноi' державноi' 

адмiнiстрацii' несе витрати по оплатi ГСК. 

XII. НАГОРОЛЖЕННЯ. 

! .Команда, що зайняла за пiдсумками змагань 1 мiсце нагороджуеться кубком, 

дипломом i медалями. 

2. Команда, що зайняла за пiдсумками змагань 2 мiсце нагороджуеться дипломом i 

медалями. 

3. Команда, що зайняла за пiдсумками змагань 3 мiсце нагороджупься дипломом i 

медалями. 

4. Команда, що зайняла за пiдсумками змагань 4 мiсце нагороджупься дипломом 

учасника. 

5. Кращi гравцi у номiнацiях {кращий воротар, кращий захисник, кращий бомбардир 

i кращий гравець) нагороджуються пам'ятними призами вiд ЗОАФ. 


