
ЗАТВЕРДЖУЮ 

                                                                                                                                               «08» грудня 2019 р. 

Голова Федерації футболу 

м.п.Буського району 

_______ С І Вольський 

РЕГЛАМЕНТ 

про проведення змагань з футзалуБуського району 

2019/2020рр. 

I. Мета та завдання 

Популяризація та подальший розвиток футзалу;  

Підвищення рівня майстерності футзалістів аматорів ; 

Визначення переможців та призерів чемпіонату та першості відповідно до Регламенту; 

II. Керівництво турніру 

Загальне керівництво і контроль за організацією та проведенням турніру належить Федерації футболу 

Буського району; 

Безпосередньо проведення турніру покладається на організаційний комітет та КзПЗ ( Комітет з 

проведення змагань) ; 

Турнір проводиться за принципом «Чесної гри» згідно з календарем, затвердженим організаційним 

комітетом; 

III. Учасники змагань 

3.1 Учасниками змагань є аматорські футзальні команди, які взяли забов`язання виконувати 

регламентні норми і рішення організаційного комітету; своєчасно сплачують внески та здійснюють 

інші обов`язкові платежі в установленному порядку та терміни; 

3.2 Гравці команд які не досягли 18 – річного віку на момент початку змагань, дозволяються з 

дозволу письмової заяви від батьків учасника змагань; 

3.3 Гравці, які є учасниками Чемпіонату та першостей України з футзалу та міні-футболу, обласних 

змагань Львівщини з футзалу чи міні-футболу, інших чемпіонатів та першостей обласного рівня інших 

регіонів України з футзалута міні-футболу, до участі в Чемпіонаті, першості та Кубку Буського району з 

футзалу та міні-футболу серед дорослих команд не допускаються. 

3.4  За команду- учасницю серед команд «Екстра» ліги, може бути заявлено троє гравців, які 

відноситься до пункту 3.3. з умовою сплати додаткового грошового внеску у Федерацію футболу 

Буського району у розмірі 2000 ( дві тисячі) гривень, за кожного із трьох гравців, при умові дозволу 

від іншої команди, яка виступає в іших змаганнях з футзалу чи міні-футболу за яку гравець заявлений 

(чи має угоду). 

3.5 За команду –учасницю серед команд «Першої» ліги, не можуть приймати участь гравці, які 

минулого розіграшу  змагань сезону 2018-19 рр з футзалу, приймали участь за команди «Премєр» 

ліги та були переможцями «Першої» ліги. Окрім гравців юнацького віку ( 2001р.н і молодші), та 

гравців «ветеранів» (1983 р.н і старші). 

 



IV. Порядок оформлення заявки на участь у турнірах 

При заявці команди – учасниці подають наступні документи: 

- заявочний лист у двох примірниках за встановленою формою;                                                                        

- документи, які встановлюють особу кожного гравця (копія громадянського паспорта), або паспорт 

футболіста Буського району з футболу, на вимогу Головної Суддівської Колегії чи Комітету з 

проведення змагань;                                                                                                                                                         

- представники команд несуть відповідальність за надання не достовірної інформації або документів, 

які не відповідають дійсності;                                                                                                                                         

-дозаявку та переходи гравців з однієї команди до іншої дозволено до 28 грудня 2019 року включно; - 

Комітет з проведення змагань, залишає за собою право, в окремих форс-мажорних випадках, 

приймати рішення про допуск та участь учасників у змаганнях з футзалуБуського району сезону 2019-

20 рр 

V. Умови проведення турніру 

турнір проводиться в «ЕКСТРА» та «ПЕРШІЙ»лігах,по коловій системі за принципом «кожен з 

кожним» в одне коло; 

ігри в лігах проводяться за Правилами гри у футзал, затвердженими ФІФА, за винятком часу (2 тайми 

по 25 хвилин з перервою 10 хвилин)  

турнір Кубок Буського району з футзалу, проводитиметься після завершення змагань з футзалу у 

«Екстра»та «Першій» лігах. По підсумку результатів остання команда «Першої» ліги не матиме 

можливості приймати участь у змаганнях Кубок Буського району з футзалу. Цей турнір 

проводитиметься за кубковою системою проведення змагань  після жеребкування способом «на 

виліт».При нічийному результаті в основний час призначатиметься  два  додаткових  овертайми по 

5хв і при потребі післяматчеві пенальті згідно правил футзалу. 

Для команд «Першої» ліги перед початком змагань Кубок Буського району з футзалу, дозволяється 

дозаявка гравців, по умовах участі команд у «Екстра» лізі ( читати пункт 3.4) 

календар ігор розробляється та складається організаційним комітетом, за жеребкуванням. 

допускається перенос матчу спільним рішенням КзПЗ та організаційного комітету у випадках:                

- форс – мажорних обставин;                                                                                                                                          

- за неявку команди на матч або спізнення більш ніж на 15 хвилин їй зараховується технічна    поразка 

(0:5) та знімається 1(одне) очко у турнірній таблиці, команді суперниці технічна перемога (5:0) 

VI. Визначення місць команд у турнірній таблиці 

місце команди у турнірі визначається за більшою кількістю турнірних очок, отриманих за підсумком 

всіх ігор, за перемогу команді нараховується – 3 (три) очки, за нічию – 1 (одне) очко, за поразку очки 

не нараховуються; 

у випадку рівності показників у двох або більше команд перевагу отримають команди, які в іграх між 

цими командами мають кращі показники: 

- більша кількість перемог;                                                                                                                                              

- краща різниця забитих і пропущених м`ячів                                                                                                             

-більша кількість забитих м`ячів                                                                                                                                              

- за рівності показників між собою, перевагу отримують команди, які в усіх іграх мають кращі 

показники:                                                                                                                                                                            

- більша кількість перемог;                                                                                                                                               

- краща різниця забитих і пропущених м`ячів                                                                                                            

- більша кількість забитих м`ячів; 



VII. Участь у грі 

представники команд зобов`язані за 30 хвилин до початку матчу: 

-внести до рапорту арбітра матчу прізвища та імена не більше 14 футзалістів, заявлених на даний 

матч, вказавши їх номери на футболках і надати для перевірки арбітру матчу заявочний лист;                 

- підписати протокол матчу до початку гри;                                                                                                                

- команда господар поля заповнює протокол матчу першою;                                                                               

- перед початком гри арбітр зобов`язаний перевірити особу кожного з 14 футзалістів команд 

учасниць;                                                                                                                                                                              

-футзаліст, внесений до рапорту арбітра матчу, вважається учасником гри, навіть якщо вінзнаходився 

у резерві і не виходив на майданчик; 

VIII. Вимоги до ігрової форми                                                                                                                                          

- ігрова форма футзаліста складається з футболки, шортів, гетр, щитків і спортивного взуття;                    

-  на футболці позаду повинен бути номер, за яким прізвище футзаліставнесено до рапорту арбітра 

матчу;- футболка воротаря за кольором повинна відрізнятися від форми польових гравців обох 

команд таарбітрів;футзаліст, екіпіровка якого не відповідає Правилам гри і вимогам цієї статті, до гри 

недопускається; 

команда гостей (за рапортом арбітра) має переважне право на вибір кольору форми на гру; 

IX. Відповідальність команди, представників та футзалістів 

представники, тренери, футзалісти, які беруть участь у змаганнях, повинні виконувати всі вимоги 

цього Регламенту, виявляючи при цьому високу дисципліну, культуру поведінки,організованість, 

толерантність до арбітрів, суперників та глядачів, спортивних споруд та прилеглих територій; 

представники команди та тренери несуть відповідальність за поведінку футзалістів своєї команди та 

не мають права втручатися у дії арбітрів;                                                                                                                   

За не виконання вимог Регламенту змагань до команди застосовуються дисциплінарні санкції; 

Представники команд також несуть відповідальність за поведінку та дисциплінарні вчинки 

вболівальників своєї команди. 

X. Протести 

Представник команди зобов'язаний відразу після закінчення гри попередити арбітра, 

командусуперника про подачу протесту, заява про подачу протесту підписується керівником команди 

і передається організаційному комітету турніру протягом 24-х годин після закінчення гри;                     

протест на невідповідність Правилам гри розмірів воріт або розмітки футзального майданчику 

подається у письмовій формі арбітру не пізніше, ніж за 30 хв. до початку гри.                                             

Не приймається до розгляду не своєчасно поданий протест, а також, якщо він поданий на рішення 

арбітра у грі;                                                                                                                                                           

протести розглядаються організаційним комітетом з проведення турніру; 

XI. Арбітраж 

здійснення арбітражу;                                                                                                                                                                 

- арбітраж здійснюється у відповідності з Правилами гри, змінами і доповненнями до них, 

затвердженими Міжнародною Радою футбольних асоціацій;                                                                                    

- арбітраж здійснюють арбітри, затверджені організаційним комітетом; 

призначення арбітрів;                                                                                                                                                                   

- на кожну гру призначаються арбітри, які наділяються виключними повноваженнями відносно 

застосування та трактування Правил гри;                                                                                                                    

- призначення арбітрів на тур проводить організаційний комітет;                                                                                     

- прохання команд щодо заміни арбітрів, призначених на гру, до розгляду не приймаються;                              



- у випадку не можливості виїзду на гру призначених арбітрів, їх заміну проводить організаційний 

комітет; 

обов'язки та функції арбітра:                                                                                                                                                          

- оглянути місце проведення змагань, оцінити його якість і, якщо виявлено недоліки, вимагати від 

організаторів турніру ліквідувати їх;                                                                                                                                                    

- разом з представниками команд визначити кольори ігрової форми так, щоб не збігалися кольори 

футболок та гетр суперників;                                                                                                                                                                 

- перевірити заявочний аркуш, прізвища внесені в рапорт арбітра. 

Арбітр разом з керівниками команд несе відповідальність за дотримання правил допуску футзалістів 

до гри та перебування їх, а також тренерів та офіційних осіб на лаві запасних; 

- після закінчення гри протягом 30-ти хвилин оформити протокол матчу;                                                                                           

- у протоколі матчу необхідно викласти інформацію про всі дисциплінарні санкції, що прийняті 

відносно футзалістів і тренерів, офіційних осіб команд і будь-які інциденти, що виникли до, під час та 

після гри. 

ХІІ. Дисциплінарні санкції 

- застосування дисциплінарних санкцій;                                                                                                                                    

- дисциплінарні санкції застосовуються у відповідності і з законодавством України, нормативними 

документами ФІФА і УЄФА, Статутом АМФУ, Дисциплінарними правилами ФФУ та Дисциплінарним 

регламентом ФФУ; 

облік порушень, допущених футзалістами в іграх: 

- представники команди зобов'язані вести облік попереджень і вилучень футзалістів та нести за це 

відповідальність;                                                                                                                                                                                

- дві жовті картки, отримані в одній грі, прирівнюються до вилучення. У такому випадку 

футзалістпідлягає дискваліфікації на одну гру без рішення організаційного комітету, а раніше 

отримані попередження не анулюються;                                                                                                                                                

- за перші три жовті картки, отримані в змаганнях, футзаліст дискваліфікується на одну гру. За кожні 

наступні три жовті картки відсторонення відповідно збільшується на один матч,дискваліфікація 

відбудеться без рішення організаційного комітету;                                                                                                                     

-футзаліст, вилучений з поля, підлягає дискваліфікації і не має права брати участі в іграх до моменту 

прийняття рішення організаційного комітету.                                                                                                                                   

- не проведена з будь-якої причини гра першості враховується в кількість ігор, які футзалістповинен 

пропустити в зв'язку з дискваліфікацією; 

перелік дисциплінарних санкцій, що застосовуються: 

- стосовно команд: 

попередження;                                                                                                                                                               

анулювання результату гри;                                                                                                                                            

присудження перемоги команді-суперниці; позбавлення турнірних очок;                                                            

обов'язковий грошовий штрафний внесок;                                                                                                                     

виключення із складу учасників змагань; 

-зазначені санкції застосовуються на випадок: 

самовільного залишення поля командою з відмовою продовжити гру;                                                                         

неявки команди на гру;                                                                                                                                                        

провокаційних дій футзалістів, команди чи офіційних осіб, що викликали безлад на спорткомплексі, 

на майданчику або на прилеглій території;                                                                                                                                      

неетичної, некоректної, не спортивної поведінки футзалістів, керівників команд, офіційних осіб до, 



під час та після гри;                                                                                                                                                                    

внесення до рапорту арбітра не заявленого або дискваліфікованого футзаліста;                                                               

грубого порушення вимог та положень Регламенту, або повторної неявки на гру без поважних 

причин;                                                                                                                                                                                              

спізнення команди на календарну гру; 

- стосовно футзалістів: 

усунення на 1 (одну) гру або на визначений термін за: 

 друге попередження в одній і тій же грі;                                                                                                                                    

 фол "останньої надії";                                                                                                                                                                          

 грубу гру;                                                                                                                                                                                                  

 неетичну, некоректну, не спортивну поведінку;                                                                                                                     

 образу футзалістів або інших присутніх на грі осіб;                                                                                                                       

 інші неспортивні дії; 

усунення на 3 (три) гри або на визначений термін за: 

 напад на футзаліста(ів) або на інших присутніх на грі осіб;                                                                                                           

 образливі, не цензурні вислови або жести на адресу партнера, суперника, арбітра, делегата, 

офіційних та інших осіб присутніх на грі; 

усунення до 5 (п'яти) ігор або на визначений термін за: 

 грубу гру з ризиком нанесення травми супернику;                                                                                                                            

 удар суперника під час гри; 

усунення до 10 (десяти) ігор або на визначений термін за: 

 напад на арбітра, суперника та інших офіційних осіб, особливо важкий випадок нападу;                                              

 удар суперника під час зупинки гри, у перерві, після гри;                                                                                                         

 бійку; 

позбавлення гравця права участі у турнірі на один рік або визначений термін за надання фіктивних 

документів, в яких фальсифіковано дату народження гравця. 

ХІІІ. Розгляд суперечливих питань 

розгляд і вирішення усіх суперечок, які виникають між командами, офіційними особами, 

футзалістами здійснюється виключно організаційним комітетом; 

ХIV. Фінансові витрати 

з проведення ігор (оренда спортивних споруд, оплата мед. персоналу та медикаменти, ігровий м’яч, 

оплата арбітрам) проводиться за рахунок команд у день гри ( до початку ), сума 200 (двісті) грн. 

заявковий внесок для участі у змаганнях складає 1200 (одна тисяча двісті) грн. – «Екстра» ліга та 1000 

(одна тисяча) грн – «Перша» ліга оплачується при заявці команди 

XV. Нагородження 

- команда переможець та призери змагань з футзалуБуського району, нагороджуються кубками та 

особистими медалями Федераціїфутболу Буського району, та індивідуальними призами кращих 

учасників змагань. 

-а володаря Кубка Федерації змагань з футзалу нагороджують – кубком 2018 

Комітет з проведення змагань. 


