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І.

ЦІЛІ І ЗАВДАННЯ

1. Чемпіонат Запорізької області з футболу серед аматорських команд (далі Чемпіонат) проводиться з метою:
• подальшого розвитку масового футболу в області;
• залучення нових команд і гравців в змагання;
• зміцнення здоров'я, всебічного розвитку особистості, населення яке займається
футболом та організацією дозвілля.
• подальшого підвищення спортивної майстерності футболістів;
• виявлення найсильнішої команди і кращих футболістів для поповнення команд
майстрів і участі команд у першості України серед аматорів і спортивних клубів в
2018 році
.
II. ТЕРМІН ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ
1. Чемпіонат проводиться з квітня по листопад 2018 року по круговій системі на
стадіонах і футбольних полях міст і районних центрах області, визначеним
календарем ігор, затвердженого Запорізькою обласною федерацією футболу (далі ЗОФФ).
КОМАНДИ ЯКІ БЕРУТЬ УЧАСТЬ

III.

1. До участі в розіграші Чемпіонату допускаються аматорські команди, футбольні та
спортивні клуби області.
2. У чемпіонаті області мають право брати участь гравці не молодше 16 років на
момент подачі заявки.
3. Участь футболістів в іграх Чемпіонату проводиться згідно Регламенту ФФУ зі
статусу і трансферу футболістів, затвердженого Виконавчим комітетом ФФУ 19
липня 2010 року.
4. Заявки гравців проводяться в наступних заявочних періодах: 1) 16 лютого-04
травня 2018р. 2) 06 серпня-07 вересня 2018 р.

IV.

КЕРІВНИЦТВО чемпіонату

1. Загальне керівництво Чемпіонатом Запорізької області з футболу 2018 року
здійснюється Виконавчим комітетом ЗОФФ.
2. Безпосереднє керівництво і контроль здійснює Комітет з проведення, безпеки
змагань і розвитку футболу в регіонах ЗОФФ, якому належить виключне право в
оперативному прийнятті рішень, що стосуються організації і проведення змагань.
3. Всі питання дисциплінарного характеру, пов'язані з проведенням Чемпіонату
вирішуються відповідно до Дисциплінарних Правил ФФУ і ЗОФФ
4. Будь-яке питання, не передбачене цим Регламентом, регулюється Виконавчим
комітетом ЗОФФ.
5. Оформлення документації (заявки, Паспорти футболістів, ведення таблиць,
протоколів тощо.) покладається на Адміністрацію ЗОФФ.
V.

УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ МАТЧІВ І ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ
ПЕРЕМОЖЦІВ

1. Чемпіонат області серед аматорських команд проводиться відповідно до «Правил
гри в футбол», а також відповідно за змінами та доповненнями, затвердженими
Міжнародною Радою футбольних асоціацій.
2. Ігри Чемпіонату проводяться між усіма командами в два кола, згідно календаря
змагань.
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3. Підсумкові місця команд в Чемпіонаті визначаються за найбільшою сумою
очок, набраних в іграх з суперниками.
4. У разі рівності очок у двох і більше команд місця визначаються за наступними
показниками:
• за найбільшою кількістю перемог
• за кращою різницею забитих і пропущених м'ячів у всіх зустрічах;
• за найбільшою кількістю забитих м'ячів у всіх зустрічах;
• за найбільшою кількістю забитих м'ячів на чужому полі;
• при рівності всіх вище перерахованих показників місце визначається шляхом
жеребкування, яке проводить Комітет з проведення, безпеки змагань і розвитку
футболу в регіонах ЗОФФ.
5. Тури Чемпіонату проводяться в ігрові дні, згідно календаря змагань: по суботах і
неділях. Час проведення матчів: не раніше 12-00 і не пізніше 18-00. Ігровий день і
час проведення матчу визначає Комітет з проведення, безпеки змагань і розвитку
футболу в регіонах ЗОФФ.
6. Перенесення ігор на резервні дні можливе тільки за участю команд у
вищестоящих змаганнях. Можливе перенесення ігор на резервні дні з інших
об'єктивних причин, але за обов'язкової згоди обох команд-учасниць матчу.
7. Керівники (тренери-представники) за 30 хвилин до початку гри зобов'язані
внести до рапорту арбітра прізвища та імена футболістів на кожен матч із
зазначенням їх номерів і представити арбітру матчу заявочний лист, а також
«Паспорти футболістів». Тренер «господарів» поля заповнює рапорт арбітра
першим.
8. Арбітр зобов'язаний перевірити «Паспорти футболістів», внесених до рапорту
арбітра, він разом з керівниками команд несе відповідальність за дотримання
правил допуску футболістів до гри.
9. У кожній грі можуть брати участь 18 футболістів.
10. У процесі гри дозволяється заміна 7 гравців. Всі заміни повинні проводитися
тільки з числа запасних футболістів, внесених до рапорту арбітра. Згідно з
доповненнями, затвердженими Міжнародною радою футбольних асоціацій,
дозволяється зворотна заміна.
11. Футболіст, внесений до рапорту арбітра матчу, вважається учасником гри,
навіть якщо він перебував у резерві і не виходив на заміну.
12. 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.
13. 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.
14. Всі футболісти зобов'язані грати в щитках. Арбітр не допускає до змагань
футболістів, які порушують даний пункт Регламенту, а також гравців, що мають не
охайний вигляд (брудна, пом'ята форма і т.д.)
15. На полях зі штучним покриттям заборонено грати у спортивному взутті з
металевими шипами.
16. Перед початком кожної гри (після закінчення розминки) тренери мають право
перевірити «Паспорти футболістів» кожного з 11 гравців команди суперника, що
виходять на поле. У перерві матчу і по його закінченню перевірці підлягають лише
футболісти, що виходили на заміну.
17. Команді (клубу), що не з'явилася на календарну гру або запізнилася до
офіційного початку гри більш ніж на 1 годину без поважної причини, зараховується
технічна поразка з рахунком -: +, а команді суперника +: -. Команда (клуб), яка не
з’явилася на гру, зобов'язана відшкодувати витрати, пов'язані з організацією гри.
18. Поважною причиною не явки або запізнення до офіційного початку гри більш
ніж на 1 годину вважаються форс-мажорні обставини (у визначенні, викладеному в
Цивільному кодексі України).
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19. Остаточне рішення за наслідками неявки однієї з команд приймає Комітет з
проведення, безпеки змагань і розвитку футболу в регіонах ЗОФФ.
20. При повторній неявці, за рішенням КДК ЗОФФ колектив може бути знятий зі
змагань.
примітка: ненадання автотранспорту, відсутність пального, поломка
автотранспорту в дорозі не можуть служити виправданням неявки на календарні
ігри Чемпіонату. Всі перераховані причини до уваги не беруться.
21. Якщо команда, знята зі змагань, провела половину і більше ігор, то даної
команді зараховуються поразки в матчах, що залишилися (-: +), менше половини
ігор - її результати анулюються
.
VI.
ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ УЧАСНИКІВ.
1. У заявочний лист клуби (команди), які беруть участь в Чемпіонаті області з
футболу, включають не більше 35 футболістів.
2. Команди, при реєстрації та оформленні заявочних листів представляють в
технічний комітет ЗОФФ наступні документи:
• заявочний лист в 2-х примірниках, завірений керівником організації,
підприємства, регіональною федерацією футболу (при наявності) та лікарем;
• копії паспортів гравців (сторінок 1,2 і сторінок з відміткою про реєстрацію місця
проживання);
• одну кольорову фотографію (розміром 3х4 см.);
• платіжні доручення з відміткою про перерахування заявочного внеску на участь в
змаганні або в обов’язковому порядку надати гарантійний лист за підписом
керівника команди (клубу) із зазначеним терміном оплати заявкового внеску (або
його частини, згідно п.10 ст XI);
• анкета стадіону на 2018 рік за встановленою формою, у разі необхідності
необхідна аналогічна анкета резервного стадіону
• коротка історія команди (клубу) з додатком колективної фотографії керівників,
гравців, тренерів;
3. Оформлення заявочних документів проводиться за затвердженим графіком, який
доводиться до відома команд (клубів).
4. При оформленні заявки команда отримує «Паспорт футболіста» встановленого
зразка.
5. Команда (клуб) вносить платню на розвиток дитячо-юнацького футболу, шляхом
перерахування на р / р ЗОФФ, грошових коштів в розмірі 15 гривень для видачі
кожного «Паспорта футболіста».
6. У разі втрати клубом або гравцем «Паспорта футболіста» винна сторона (клуб,
гравець) здійснює благодійний внесок на розвиток дитячо-юнацького футболу в
області на р / р ЗОФФ в розмірі 200 гривень
.
VIІ. ДИСЦІПЛІНАРНІ ПРАВИЛА, ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ФУТБОЛІСТІВ І
КЕРІВНИКІВ КОМАНД.
1. Футболісти і керівники команд, які беруть участь в Чемпіонаті області,
зобов'язані виконувати всі вимоги «Правил гри», Дисциплінарних правил ЗОФФ та
цього Регламенту, не допускати навмисного і систематичного порушення «Правил
гри», проявляти високу дисципліну і повагу до суперників і глядачів. Керівники
команд (клубів) несуть повну відповідальність за поведінку своєї команди і не
мають права втручатися в дії арбітрів та інспекторів.
2. Відповідно до Дисциплінарних Правил ФФУ і ЗОФФ на гравців, керівників
команд, футбольні та спортивні клуби, спортивні споруди (стадіони), арбітрів та
інспекторів можуть бути накладені дисциплінарні або інші заходи впливу в разі
порушення ними «Правил гри» або цього Регламенту.
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3. Клуб зобов'язаний самостійно вести облік дисциплінарних санкцій, які
застосовуються арбітром (жовті і червоні картки) до гравців клубу.
4. Якщо дискваліфікація перевищує число ігор, що залишилися в сезоні, то частина
дискваліфікації не переноситься на наступний сезон.
5. При переході футболіста в інший клуб його порушення - «жовті» та «червоні»
картки НЕ анулюються.
6. Жовті і червоні картки отримані гравцями на першому етапі переносяться на
другий етап.
7. Гравець який отримав 4 жовті картки пропускає наступний матч Чемпіонату.
VIІІ. АРБІТРАЖ І ІНСПЕКТУВАННЯ ІГОР.
1. Арбітраж та інспектування ігор здійснюється арбітрами та інспекторами
Запорізької обласної федерації футболу.
2. Арбітраж здійснюється відповідно до «Правил гри в футбол», а також відповідно
до змінами та доповненнями, затвердженими Міжнародною Радою футбольних
асоціацій.
3. Функції по контролю і призначенням арбітрів та інспекторів на ігри здійснюється
Комітетом арбітрів та інспекторів ЗОФФ. Прохання команд або організацій про
заміну арбітрів та інспекторів, призначених на ігри, не приймаються.
4. Арбітр, асистенти арбітра та інспектор матчу зобов'язані прибути до місця
проведення гри не менш ніж за 1 годину до початку матчу. Після прибуття до місця
проведення матчу арбітр зобов'язаний повідомити в телефонному режимі КАИ
ЗОФФ про прибуття всіх членів суддівської бригади.
5. До початку ігор інспектор і арбітр зобов'язані оглянути стадіон, визначити його
готовність до гри, оцінити за п'ятибальною системою його якість і зробити
відповідний запис в рапортах.
6. У разі, якщо стадіон не підготовлений до гри, вони зобов'язані вимагати від
футбольної команди (клубу), дирекції стадіону або регіональної федерації негайного
усунення виявлених недоліків.
7. У разі надзвичайних обставин, неможливості проведення матчів через метеоумови
чи інших причин, які, на думку арбітра небезпечні для здоров'я спортсменів, матч
повинен бути перенесений на інший стадіон з гаревим або синтетичним покриттям,
або скасований. Рішення про неможливість проведення матчу виносить арбітр.
Місце і дату проведення матчу в цьому випадку визначає Комітет з проведення
змагань і розвитку футболу в регіонах ЗОФФ.
8. Інспектор і арбітр зобов'язані до початку матчу разом з представниками команд,
що зустрічаються визначити колір форми таким чином, щоб виключити їх збіг. У
разі збігу кольорів, форму змінює команда, яка приймала.
9. Арбітр, який проводить зустріч в поле, в перебігу 48 годин зобов'язаний після
закінчення гри оформити рапорт арбітра в належному порядку і вислати його
рекомендованим листом на адресу ЗОФФ: 69035 м.Запоріжжя. вул. Леоніда
Жаботинського 49. Приміщення 75.
10. Арбітр, який не виконав умови п.9 р.VIІІ відсторонюється на 2 (два) тура
обслуговування матчів під егідою ЗОФФ.
11. Про результат зустрічі, технічних даних матчу, вилученнях і попередженнях
інспектор зобов'язаний відправити фото –звіт першої та другої сторінки рапорту на
e-mail: zaporizkaoff@gmail.com (протягом 24 годин після закінчення гри).12. По
прибуттю на місце проведення матчу інспектор зобов'язаний представитися:
• команді господарів поля, черговим УВС на стадіоні, узгодити з ними питання,
пов'язані з майбутньою грою;
• керівництву команди гостей для надання допомоги (якщо в цьому буде
необхідність) у вирішенні питань щодо перебування команди.
Перед початком кожного матчу інспектор зобов'язаний:
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• переконатися в наявності анкети стадіону, документів, які б свідчили про
готовність спортивної споруди до проведення гри;
• провести інспекцію стадіону (стан футбольного поля та його готовність до матчу,
включаючи розмітку поля, розмір воріт і наявність сіток на воротах, наявність
кутових прапорців). Арбітр та асистенти арбітра повинні брати участь в
інспектуванні футбольного поля разом з інспектором;
• стежити за бездоганним дотриманням вимог цього Регламенту до, під час і після
закінчення гри;
• надіслати рекомендованим листом (не пізніше 48 годин після закінчення гри) на
адресу ЗОФФ рапорт інспектора.
13. При відсутності на грі інспектора інформацію про минулу гру повідомляє арбітр
матчу
.IX. ПОРЯДОК ПОДАННЯ ПРОТЕСТІВ.
1. Головний тренер (начальник команди), що подає протест, зобов'язаний після
закінчення гри попередити арбітра, інспектора матчу і представника команди
суперника про подачу протесту. Коротке мотивування протесту фіксується арбітром
у рапорті матчу.
2. Письмовий протест повинен бути вичерпно мотивований, підписаний керівником
або тренером команди і протягом 48 годин після закінчення гри представлений в
КДК ЗОФФ.
3. Не приймаються до розгляду протести, якщо вони подані на рішення, прийняті
арбітром по мавшим місце в грі подій:
• призначення або не призначення вільних, штрафних і одинадцятиметрових ударів;
• визначення положень «поза грою»;
• визначення виходу м'яча за межі поля і надання права введення м'яча в гру;
• на зараховане або не зараховане взяття воріт;
• попередження і видалення гравців з поля.
4. Протести розглядаються Контрольно-дисциплінарним комітетом ЗОФФ.
Несвоєчасно подані і незафіксовані в рапорті арбітра протести не розглядаються
X. МІСЦЯ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ..
1.Ігри команд проводяться на стадіонах, затверджених районними, міськими та
обласною федерацією футболу. Прийом стадіонів проводиться відповідними
міськими і районними федераціями футболу спільно з місцевими державними
комісіями не пізніше, ніж за сім днів до початку змагань.
2. Дирекція стадіону і приймаюча команда зобов'язані забезпечити порядок на
стадіоні і несуть відповідальність за безпеку команди гостей з моменту її появи на
стадіоні і до її виходу з території стадіону, а також виключити присутність в
суддівській кімнаті сторонніх осіб.
3.З метою забезпечення безпеки глядачів та учасників змагань гри дозволяється
проводити тільки на спортивних спорудах (стадіонах), прийнятих до експлуатації
місцевими державними комісіями при наявності:
• Анкети стадіону на 2018 рік;
• «Положення про заходи щодо забезпечення громадського порядку та безпеки, а
також евакуації та оповіщення учасників змагань і глядачів при проведенні масових
заходів», що забезпечує: обов'язкову присутність на стадіоні служб охорони
громадського порядку (поліції) і медичного працівника.
4.У разі відсутності вищевказаних документів, невиконання вимог інструкцій та
Правил, визначених Регламентом - арбітр та інспектор матчу зобов'язаний скасувати
проведення гри (змагань) і негайно повідомити про це місцевим спортивним
організаціям і федерації.
5. Дирекція стадіону і виступаюча на своєму полі команда зобов'язані забезпечити:
• футбольне поле встановлених розмірів з трав'яним (штучним) покриттям гарної
якості, чіткої розміткою;
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• роздягальні для гравців кожної команди;
• душовими кабінами з холодною і (або) гарячою водою;
• два прапорці асистентам арбітра розміром 30х40 см .;
• обов'язкову наявність сіток на футбольних воротах;
• кімнатою для арбітрів та інспектора матчу;
• чергування лікаря під час матчу;
• хлопчиків в кількості 4-6 чоловік для подачі м'ячів під час гри;
• присутність служб охорони громадського порядку (міліції);
• футболістам команди гостей і арбітрам: чай, кава, питну, мінеральну або фруктову
воду;
• п'ять футбольних м'ячів для проведення гри.
6. Дирекція стадіону несе повну відповідальність за своєчасну підготовку
спортивного ядра, підсобних приміщень і необхідного інвентарю та обладнання. На
стадіоні має бути встановлено на зручному для огляду місці стенди з таблицями, що
відображають хід Чемпіонату, табло показу рахунку матчу.
7. Дирекція стадіону, команди зобов'язані проводити систематичну роботу з
глядачами, роз'яснити Правила гри і умови проведення Чемпіонату.
XІ. ФІНАНСОВІ ВИТРАТИ.
Витрати, пов'язані з участю команд у чемпіонаті області з футболу (проїзд,
харчування, розміщення), відносяться за рахунок організацій, що відряджають.
2. При проведенні ігор на своєму полі, крім харчування своєї команди, приймаюча
сторона несе витрати по оплаті медичного та обслуговуючого персоналу.
3. Оплата арбітражу за одну гру без урахування ПДФО та воєнного збору
становить: Головний арбітр – 350,00 грн., Асистенти арбітра - по 250,00 грн. і
Інспектору – 250,00 грн.. Приймаюча сторона несе витрати по оплаті арбітражу,
ПДФО, воєнного збору та 22% ЄСВ.
4. Витрати по відрядженню арбітрів та інспекторів (проїзд до місця змагань і
назад) несе приймаюча організація.
5. Оплата за суддівство і проїзд арбітрам і інспектору повинна бути проведена
приймаючою стороною не пізніше ніж за годину до початку гри. Без оплати
роботи суддів до гри матч не починається.
6. Оплата арбітражу і проїзд арбітрів через Запорізьку обласну федерацію футболу
здійснюється не пізніше останнього числа кожного місяця після проведення
матчу.
7. 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.
8. Оплата арбітражу і проїзд арбітрів перераховуються на розрахунковий рахунок
Запорізької обласної федерації футболу ЄДРПОУ 25715705, р / р 26001878810000
в ПАТ «УкрСиббанк» МФО 351005 з обов'язковим призначенням платежу
«Безповоротна фінансова допомога від команди _________».
9. Заявочний внесок в Чемпіонаті становить 10 000,00 грн. Заявочні внески команд
до 30 квітня 2018 року перераховуються на розрахунковий рахунок Запорізької
обласної федерації футболу ЄДРПОУ 25715705, р / р 26001878810000 в ПАТ
«УкрСиббанк» МФО 351005 з обов'язковим призначенням платежу
«Безповоротна фінансова допомога від команди ________».
10. У разі неможливості з об'єктивних причин оплатити заявочний внесок в повному
розмірі в строк до 30 квітня 2018 року, команда може оплатити 50% заявочного
внеску і в обов'язковому порядку надати гарантійний лист за підписом керівника
команди (клубу) із зазначенням терміну оплати частини внеску не пізніше 1
вересня 2018 року.
11. Нагородження кубками, медалями та грамотами проводиться ЗОФФ, спільно з
управлінням молоді, фізичної культури і спорту Запорізької обласної державної
адміністрації.
1.
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12. Управління молоді, фізичної культури і спорту Запорізької обласної державної
адміністрації несе витрати по оплаті ГСК.

XІІ. НАГОРОДЖЕННЯ.
1.Команді, що зайняла за підсумками Чемпіонату - I місце, присвоюється звання
«Переможець Чемпіонату Запорізької області з футболу серед аматорських команд»
. Команда нагороджується кубком та дипломом.
Гравці і тренери нагороджуються медалями.
2.Команда, що зайняла за підсумками Чемпіонату - II місце дипломом.
Гравці і тренери нагороджуються медалями.
3.Команда, що зайняла за підсумками Чемпіонату - III місце дипломом.
Гравці і тренери нагороджуються медалями.
4.За підсумками Чемпіонату пам'ятними призами нагороджуються кращий гравець,
кращий бомбардир, кращий захисник, кращий воротар і найкращий тренер турніру.

