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I. І. Мета і завдання. 
1.1. Районні змагання з футболу проводяться з метою: 

-популяризація та піднесення престижу футболу в Золочівському районі; 

- виконання заходів програми розвитку футболу на 2021 рік; 

- подальшого розвитку масового футболу в районі; 

- покращення стану навчально-тренувального процесу і підвищення спортивної майстерності; 

- підготовки футболістів у збірну команду району; 

- виявлення здібної молоді для відбору у ДЮСШ, СДЮШОР; 

- виявлення кращих команд району; 

- організації дозвілля населення та пропаганди футболу в Золочівському районі; 

- виявлення чемпіона і володаря Кубка Золочівського району(Красненська зона), визначення місць дорослих і 

юнацьких команд у турнірній таблиці відповідно до вимог Регламенту. 

1.2 Сприяти проведенню змагань на рівні вимог статутних і регламентних документів Федерації Футболу Буського району 

(далі –ФФБ р-ну) та створити умови для забезпечення комфорту та безпеки для учасників змагань і глядачів. 

 

II. КЕРІВНИЦТВО ЗМАГАННЯМИ. 
2.1. Загальне керівництво змаганнями та контроль за проведенням змагань у Золочівському районі(Красненська 

зона) здійснює Федерація  футболу Буського району (далі Федерація). 

2.2. Безпосереднє проведення змагань здійснює Комітет з проведення змагань Федерації (надалі КзПЗФ), якому 

належить право прийняття оперативних рішень щодо проведення змагань. 

2.3. До складу КзПЗФ обов’язково входять голова федерації, головні судді ліг. 

2.4. Призначення суддів на ігри у лігах, ігри Кубка району здійснює головна суддівська колегія (надалі ГСК). 

 

III. УЧАСНИКИ ТА УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ. 
3.1. До участі в першості та розіграші Кубка Золочівського району(Красненська зона) з футболу допускаються команди 

футбольно-спортивних клубів, колективів фізкультури підприємств, установ, які є членами Федерації., та взяли на себе зобов 

язання виконувати статутні та регламентні норми ФФБ р-ну і своєчасно сплачувати заявкові внески та здійснювати інші обов 

язкові платежі в установлені терміни*. 

3.1.1 А також асоційовані члени Федерації Футболу Буського району 

3.2. В районних змаганнях усіх ліг можуть брати участь юнацькі команди, укомплектовані футболістами, що проживають 

(прописані) на території України та дорослі команди, укомплектовані футболістами, що проживають (прописані) на території 

України та є громадянами України чи отримали право на постійне місце проживання в Україні. 

3.3. Гравці, які є учасниками Чемпіонату та першостей України з футболу, обласних змагань Львівщини з футболу, інших 

чемпіонатів та першостей обласного рівня інших регіонів України з футболу, до участі в Чемпіонаті, першості та Кубку 

Золочівського району(Красненська зона)серед дорослих команд не допускаються, крім випадків передбачених умовами даного 

регламенту. 

3.3.1. Юнаки які не досягли  16 – ти річного віку, як виняток можуть брати участь за дорослу команду при умові 

подачі у головну суддівську колегію заяви від офіційного представника команди учасниці змагань,заяви- 

розписки (дозвіл) від одного із батьків дитини, та додаткову довідку від лікаря із його печаткою та печаткою 

медустанови достовірності лікаря, для участі у змаганнях з футболу серед дорослих. 



3.3.2. За команду- учасницю змагань , можуть бути заявлені гравців, які відноситься до пункту 3.3. з умовою сплати 

додаткового грошового внеску у Федерацію футболу Буського району у розмірі 1000 ( одна тисяча) гривень за кожного 

гравця, при умові дозволу від іншої команди, яка виступає в іших змаганнях з футболу за  яку гравець заявлений (чи 

має  угоду). 

3.3.3. За команду- учасницю змагань можуть бути заявлені гравці –БЕЗКОШТОВНО, які відносяться до пункту 

3.3. з умовою, що вони народженні чи зареєстровані (прописані) в населеному пункті з якого представляє команда в 

змаганнях,  чи мають відношення до навчання у ЗОШ та ДЮСШ тих населених пунктів та при умові дозволу від 

команди, яка виступає в інших змаганнях з футболу за яку гравець заявлений (чи має угоду). 

3.3.4. За команду- учасницю змагань можуть бути заявлено не більше трьох гравців, які відноситься до  пункту 3.3 

 

3.4. . Футболісти, які виступають за команди-учасниці чемпіонату та першості району, можуть в районних змаганнях одночасно 

виступати лише за одну команду учасницю чемпіонату чи першості району 

3.4.1. За команди юнацьких складів можуть бути заявлені гравці 2003– 2009років народження, 

3.5. У випадку підтвердження фальсифікації року народження футболіста юнацької команди чи іншої фальсифікації 

заявкових документів, юнацькій команді зараховуються поразки з рахунком 0:3 у всіх матчах у яких виступав даний 

футболіст (згідно внесенного прізвища у рапорті арбітра),а на клуб накладаються дисциплінарні санкції у вигляді 

обов’язкового грошовоговнеску у сумі п«ятсот гривень. 

3.6. Змагання проводяться у дорослих та юнацьких лігах окремо. 

3.6.1. Першість Золочівського району(Красненська зона)є відкритою* 

* До участі в змаганнях можуть бути допущені футбольні команди інших районних чемпіонатів, першостей. 

3.7. Змагання серед юнацьких команд проводяться за окремим заліком. 

3.7.1 учасники змагань, молодші 2004 року народження без відповідного дозволу батьків , до змагань з футболу НЕ 

ДОПУСКАЮТЬСЯ! 

3.8. Загальна кількість гравців, внесених у заявку команди для участі в районних змаганнях, не лімітується. 

3.9. 3.8.1. Заявочні листи, білети учасників змагань та грошові внески подаються до головної суддіської колегії до 

  2021 року. У випадку невиконаня данних умов команда до участі у змаганнях недопускається 

3.10. При виявленні футболіста, якого невірно заявлено з вини керівництва команди, команді зараховується поразка і на 

неї накладаються штрафні санкції згідно дисциплінарного кодексу(500 гривень). Гравцю забороняється виступати за команду до 

з'ясування всіх обставин. Але, якщо футболіст дав згоду двом командам на його заявку, і помилково був заявлений працівником 

Федерації, і свідомо зіграв за дві команди, його автоматично буде дискваліфіковано до кінця сезону (за винятком юнаків, які 

подали у ГСК дозвіл розписку від одного з батьків), які заявлені за іншу дорослу команду). 

Якщо футболіст помилково заявлений працівниками Федерації, то вищеназвані санкції до команди не 

застосовуються, але гравцю забороняється виступати за дану команду. 

3.11. Чемпіонат району сезону 2021 року проводиться за двоколовою системою(прийом – виїзд). 

3.12. Змагання проводяться згідно даного Регламенту та календаря, затверджених Виконкомом Федерації. 

3.10.1. Кубок району з футболу сезону 2021 року проводиться за кубковою системою, згідно даного Регламенту та сітки 

жеребкування Кубка (додаток даного Регламенту), затверджених Виконкомом Федерації. 

Переноси матчів можливі лише у випадку аргументованих причин. Письмове (телеграфне) клопотання про перенос гри повинно  

бути надіслане у Федерацію не пізніше, ніж за п'ять днів до матчу за підписом президента (головного тренера)клубу, представника або 

одного з керівників міста, села, які представляє дана команда. 

3.10.2. Змагання серед юнацьких команд проводитимуться за окремим додатком до регламенту після подачі заявок 

юнацьких команд у головну суддівську колегію. 

У випадку, якщо співпадає дата проведення всеукраїнських чи обласних змагань із датою районних змагань, то матч районних змагань 

переноситьсяі. Рішення про перенос матчу у данному випадку приймається комітетом з проведення змагань ФФБр. Всі перенесені матчі 

повинні бути проведені не пізніше, ніж за два тури до завершення змагань. 

 
3.13. Тривалість матчу: 

- дорослі склади - два тайми по 45 хв. з 15 хв перервою 

3.11.1. У матчах розіграшу Кубка, у випадку, коли повторна гра принесла рівні показники, перевагу має команда, яка забила 

більше м»ячів на полі суперника. Коли показники абсолютно рівні призначаються два тайми по 15 хвилин, а коли і вони не 

визначили переможця – серія одинадцятиметрових ударів /пенальті/. 

3.14. У кожній грі дозволяється заміна 7 гравців з числа 20 внесених в протокол матчу до початку гри 



. Представники команд зобов'язані заповнити та підписати протокол матчу за 30 хв. до початку гри і представити арбітру 

заявочний лист та карточки учасника на гравців заявлених на календарну гру Чемпіонату, Першості, розіграшу Кубка або 

представити дані гравців з сайту Федерації http://ffbr.org.ua з будь-якого  електронного пристрою, що має доступ до інтернету. 

Команда-господар поля заповнює протокол гри першою. 

Всі записи в протоколі матчу та рапорті інспектора повинні проводитись ручкою з синьою та чорною пастою або чорнилом, 

відповідальність за це покладається на арбітра та інспектора матчу. 

3.15. Команди зобов'язані прибути на гру за одну годину до її початку.Всі матчі повинні починатися в 

точновстановлений календарем, сіткою змагань час. 

Відповідальність за це покладається на представників команд, арбітра та інспектора матчу. Перед матчем команди повинні 

обмінятися рукостисканням ( в період карантинних обмежень можлива інша форма привітання) 

Запізнення команди не допускається. За запізнення і неявки на команду накладаються дисциплінарні санкції (згідно 

дисциплінарного кодексу) і зараховується поразка 3:0 (до уваги не приймаються ніякі виправдовуючі документи). У випадку 

повторної неявки, запізнення (при умові, що гра не відбулася) сума обов’язкового грошового внеску подвоюється, втретє 

– потроюється і т. д. 

3.13.1. За неявки, запізнення (при умові, що гра не відбулася) на матчі розіграшу Кубка району на клуб (команду) 

накладаються обов’язкові грошові стягнення, згідно Дисциплінарного кодексу, команді зараховується поразка. Рішення щодо 

подальшої долі команди (клубу) в розіграші Кубка району, результату матчу приймає ГСК. 

3.16. У випадку, якщо одна з команд не прибула на гру до її фактичного початку команда-суперник, згідно пункту 3.13. 

Регламенту залишає за собою право не приступати до гри і їй зараховується перемога з рахунком 3:0. 

Якщо команда не прибула на гру, з команди знімається 3 очки та свою домашню гру з суперником до якого вона не 

з'явилась в попередньому колі, команда зобов'язана провести знову на його полі в поточній або наступній першості. 

3.14.1. Пункт 3.14. не відноситься до команд, які запізнилися або прибули на гру у неповному складі – не менше 7 

футболістів, заявлених на гру. 

3.17. На команду, яка без погодження з Федерацією виїхала на будь-які змагання, чи окрему гру, або без поважних причин не 

з'явилася на календарну гру, накладаються дисциплінарні санкції. Команда, згідно рішення Контрольно-дисциплінарного 

комітету Федерації, може бути знята зі змагань. 

3.15.1. За неявки на ігри Чемпіонату, Першості, розіграшу Кубка команда (клуб), згідно рішення Федерації, може бути знята зі 

змагань. 

3.15.2. Команда (клуб) прем’єр, першої ліги, які зняті за неявки, або інші проступки зі змагань, на наступний сезон 

допускаються до участі в першості району на лігу нижче. 

3.15.3. Якщо команда, яка знята зі змагань, зіграла менше 50% матчів, то її результати анулюються. 

Якщо командою зіграно 50 і більше відсотків матчів, їй зараховуються поразки в матчах, що нею не зіграні. Командам 

суперникам зараховується перемога з рахунком (3-0). 

3.15.4. У випадку неявки на ігри Чемпіонату, першості чи Кубка дорослого чи юнацького складу з команди стягується 

штраф у розмірі 1000 (одна тисяча) гривень 

3.18. В офіційних змаганнях команди зобов'язані виступати в футбольній формі (футболка, труси, гетри, футбольне 

взуття та щитки). Гравець, форма якого (футболка, труси гетри) за кольором відрізняється від тої, в якій виступає його команда 

до гри не допускається, відповідальність за це покладається на арбітра матчу. 

Футболка гравця повинна мати номер, під яким гравець записаний у протоколі. 

У випадку однакового кольору форми в обох команд право на вибір має команда гостей. Гравці зобов'язані виходити на поле 

в охайному вигляді. 

3.19. Кожна з команд ( господарі і гості) зобов’язана прибути на гру зі своїм 

медичнимпрацівником, які за 30 хвилин до початку матчу повинні представитись арбітру, 

інспектору,представити їм наявність медикаментів і невідлучно знаходитись, на футбольному полі 

дозавершення гри. Переконавшись по закінченню матчу, що нікому з гравців не потрібна 

медичнадопомога, медичний працівник, по погодженню з арбітром, може покинути місце змагань. 
 

У випадку отримання гравцем серйозної травми, арбітр, зі слів медичного працівника, повинен внести в протокол матчу, 

характер пошкодження, причину та попередній діагноз, після чого медичний працівник зобов'язаний поставити свій підпис у 

графі «Травматичні випадки». 

Медичний працівник протилежної команди у випадку відсутності свого колеги зобов»язаний надати медичну допомогу 

гравцям команди суперника. 

Розпочинати гру за відсутності медичного працівника з аптечкою першочергових 

медикаментіварбітрам заборонено. 

Відповідальність за присутність медичного працівника, наявність аптечки з медикаментами 

несепредставник команди – господарів поля. 

http://ffbr.org.ua/


У випадку неявки медичного працівника до фактичного початку гри команді - господарів винній у порушенні Регламенту 

зараховується поразка (0:3). 

 
3.20. Всі випадки порушень даного Регламенту розглядає Контрольно – дисциплінарний комітет Федерації. По даних 

пунктах Регламенту Виконком Федерації, або в окремих випадках КзПЗФ можуть приймати окремі рішення, які 

врегулюють питання, які не вдається вирішити чи узгодити. 

 
IV. ВИЯВЛЕННЯ ПЕРЕМОЖЦЯ. 

4.1. Місця команд визначаються згідно очок, набраних ними у всіх матчах. Очки  у 

всіх лігах нараховуються наступним чином: 

дорослі: юнаки: 

- за виграш – 3 очки; - за виграш – 3 очки; 

- за нічию – 1 очко; - за нічию – 1 очко; - 

за поразку – 0 очок. - за поразку – 0 очок. 

4.1.1 Залік змагань юнаків проводиться окремо. 

 
                          4.1.2. Команда, яка за підсумками сезону набере найбільше очок, оголошується Чемпіоном  Золочівського 

району(Красненська зона) з футболу 2021 року. 

 
4.1.3.У випадку рівності очок у двох і більше команд, місця визначаються: 

- за результатами матчів між собою (кількість очок, перемог, різниця забитих та пропущених м'ячів, 

кількість забитих на чужому полі м'ячів); 

- за найбільшою кількістю перемог у всіх матчах; 

- за кращою різницею забитих та пропущених м'ячів у всіх матчах; 

- за найбільшою кількістю забитих у ворота суперників м'ячів; 

- за найменшою кількістю дисциплінарних проступків (попередження - 1 бал, вилучення – 5 

балів).При абсолютній рівності всіх показників місця команд визначаються жеребкуванням. 

 
4.1.4. У випадку, якщо команди, які зайняли 1-2 місця, наберуть однакову кількість очок, тоді Чемпіон, сезону 

2021 року, буде визначений у додатковому матчі за кубковою системою, на нейтральному полі. 

4.1.5. Якщо три і більше команд наберуть однакову кількість очок то Чемпіона буде визначено у одноколовому 

турнірі, який пройде за окремим регламентом, на полях визначених Федерацією. 

4.1.6. Визначення переможців та призерів змагань юнаків проводитиметься за окремим доповненням до 

Регламенту Першості 

 
V. СУДДІВСТВО ТА ІНСПЕКТУВАННЯ. 

5.1. Головна суддівська колегія Федерації футболу Буського району ( ГСК ФФБр) сезону 2021 року: 

- Вольський Степан Іванович – голова Федерації футболу Буського району; 

- Дума Тарас Зіновійович  – в.о. заступника голови Федерації футболу Буського району; 

Венглінський Ігор Миколайович - головний арбітр першості та Кубка району Золочівського району  

(Красненська зона)Федерації футболу Буського району 



5.2. Суддівство та інспектування змагань проводиться суддями та інспекторами, рекомендованими суддівським та 

інспекторським комітетом і затвердженими Федерацією для обслуговування районних змагань. Суддівство проводиться 

згідно до «Правил гри в футбол» і даного Регламенту. 

5.3. Інспектор є офіційним представником (делегатом) Федерації на матчі і, у випадку конфліктних ситуацій, 

інцидентів та інших порушень Регламенту, його висновки, відображені у рапорті, є визначальними при прийнятті рішень 

Контрольнодисциплінарним комітетом. 

5.4. Призначення арбітрів та інспекторів на матчі районних змагань проводиться не пізніше, ніж за 5 днів до гри 

(крім особливих випадків) і затверджуються головними суддями змагань у прем єр, першій і другій лігах. 

Враховуючи, що Федерація несе безпосередню пряму відповідальність за організацію та проведення районних змагань, 

участь голови ГСК у призначеннях арбітрів та інспекторів є обов'язковою. 

5.5. Судді та інспектори, призначені для проведення матчу, зобов'язані прибути на стадіон за одну годину до початку 

матчу. 

5.6. Арбітр разом з представниками команд несе відповідальність за дотримання правил допуску до гри футболістів. 

Суддя є єдиним хронометристом матчу. 

5.7. Арбітр та інспектор матчу зобов'язані до початку матчу оглянути футбольне поле, оцінити його по п'ятибальній 

системі і зробити відповідний запис в протоколі матчу. Всі записи в протоколі матчу та рапорті інспектора повинні 

вестись ручкою з синьою та чорною пастою або чорнилом, відповідальність за це покладається на арбітра та інспектора 

матчу. 

5.8. У випадку неявки на гру призначеного арбітра, гру проводить арбітр найвищої кваліфікації з присутніх на 

стадіоні. При відсутності згоди між двома сторонами (командами) щодо кандидатур на арбітраж матчу, проводиться 

жеребкування. 

5.9. Після закінчення гри суддя зобов'язаний на протязі 15хв. заповнити протокол гри, зробивши відповідні записи 

про проведенні заміни, авторів забитих м'ячів та ін. 

5.10. Якщо в ході гри мали місце попередження або усунення (вилучення) гравців, травми, порушення 

порядку на стадіоні чи подання протесту, арбітр зобов'язаний внести в протокол відповідні записи. 

Попередження та усунення гравців арбітр зобов'язаний внести в футбольний паспорт учасника змагань та в протокол матчу. 

У випадку вилучення гравця з поля арбітр разом з протоколом гри зобов’язаний представити футбольний паспорт команди 

вилученого гравця на протязі доби в Федерацію. 

5.11. Арбітр або інспектор зобов'язані до 24 годин в усній формі, по телефону, повідомити Федерацію про 

результат гри, попередження, усунення, протест та ін.. 

 

( моб. 0676703834 Венглінський Ігор Миколайович - головний арбітр першості та Кубка району 

Золочівського району(Красненська зона) Федерації футболу Буського району 

 

Якщо після матчу представники команд повідомили арбітра та інспектора про подачу протесту, або якщо під час гри або по її 

закінченні мали місце інциденти, всі члени суддівської бригади, представники команд, інспектор зобов'язані наступного дня 

прибути в Федерацію і дати письмові пояснення . 

Арбітр та інспектор зобов'язані після закінчення матчу відправити протокол гри поштою або передати особисто в Федерацію  

За несвоєчасне відправлення документації, повідомлення результату гри та інше на арбітрів та інспектора накладаються 

дисциплінарні санкції згідно Дисциплінарного кодексу суддівського та інспекторського комітету. До прийняття відповідного 

рішення вони усуваються від суддівства та інспектування. 

5.12. В окремих випадках Федерацією на матчі районних змагань можуть бути відряджені члени Виконкому ФФР. 

VI. ПРОТЕСТИ. 
6.1. Тренер команди, подаючи протест, зобов'язаний після закінчення матчу повідомити про це арбітра, інспектора та 

представника команди-суперниці. 

Арбітр та інспектор зобов'язані негайно зробити відповідні записи в протоколі та рапорті про подачу протесту. 

Письмовий протест, підписаний керівництвом клубу та квитанцію про сплату обов’язкового грошового внеску за 

подачу протесту у сумі 100 грн. за юнацьку команду та 200 грн. за дорослу команду, клуб повинен на протязі 24 год. після 

закінчення матчу направити в Адміністрацію ФФБ-р. Крім цього клуб з власної ініціативи може надати додатково фото 

чи відеоматеріали по суті даного протесту. 

Письмовий протест, підписаний керівництвом клубу повинен на протязі 24 год. після закінчення матчу бути представлений в 

Федерацію. 

Несвоєчасно подані і незафіксовані протести не розглядаються. 

6.2. Не приймаються і не розглядаються протести, якщо вони подані на рішення арбітра, прийняті ним в ході гри. 



6.3. Якщо гра проведена без належної спортивної боротьби, пасивно, з неповагою до глядачів, Федерація має право, 

за поданням відповідних рапортів арбітром та інспектором матчу анулювати результат гри, зарахувати поразки обом 

командам та накласти на них дисциплінарні санкції. 

 
VII. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ. 

7.1 В Чемпіонаті, Першості та розіграші Кубка району кожна команда може заявити не лімітовану кількість гравців (пункт 

3.8. даного Регламенту). 

7.1. 1.Дозаявка  футболістів проводиться до 23 травня 2021 року, перезаявка проводиться після закінчення 

останього туру першого кола та завершується в за одну добу до дати  старту другого кола. 

7.2. Дозаявляти гравців до закінчення чемпіонату, дозволяється тільки з рішення дозволу виконкому федерації. 

7.3. Дозаявка для команд юнацької ліги до початку 3 (третьогого) туру першості, перезаявка згідно пункту 7.1. 

7.4. Гравець – учасник Чемпіонату, Першості на протязі одного кола змагань може бути заявлений лише за одну 

команду районного Чемпіонату, Першості і після заявки може бути перезаявлений за іншу команду лише згідно пункту 7.1. 

та дозволу команди, за яку він виступав. 

7.5. Кожна команда представляє для заявки наступне: 

- довідку про сплату внесків за участь в змаганнях; 

- заявочні листи, завірені лікарем та підписані, керівником і тренером команди; -ксерокопії паспортів на кожного 

гравця; 

- ксерокопії свідоцтв про народження та учнівські квитки для юнаків;-фото 3*4 

- білет учасника змагань для другої та юнацьких ліг; 

- кандидатуру арбітра для обслуговування матчів Першості та розіграшу Кубка. 

7.3.1. Без сплати внесків за участь в змаганнях КзПЗФ забороняються будь-які дії щодо заявки команд. 

Представники команд отримують завірений підписом і печаткою один примірник заявочного листа, завірені підписом та 

печаткою білети учасників змагань, та розміщуються дані та фото гравця на сайті Федерації http://ffbr.org.ua/ 

7.3.1. Без оформленого білета учасника змагань та/або  дані та фото гравця на сайті Федерації http://ffbr.org.ua/ не розміщені, 

гравець до гри не допускається. У разі участі  у матчі гравця якого не можливо ідентифікувати за одним із згаданих способів, 

білетом (відсутній, має ознаки підробки)  та/або за даними сайту http://ffbr.org.ua/  , команді  буде зараховано поразку (0:3) і 

застосовані дисциплінарні санкції. 

 

VIII. МІСЦЕ ЗМАГАНЬ. 
8.1. Всі стадіони, на яких проводяться матчі першості району повинні відповідати загальноприйнятим нормам та вимогам. 

8.2. Представники команди-господаря для проведення змагань на високому організаційному рівні зобов'язані забезпечити: - 

футбольне поле відповідних розмірів з трав'яним покриттям необхідної якості; 

- місця для сидіння глядачів, інші побутові умови; 

- обладнані роздягальні для обох команд та суддівської бригади; 

- футбольні м'ячі для гри; 

- питну воду для гравців, арбітрів та інспектора; 

- прапорці різних кольорів розміром полотна 30х40 см, довжиною древка 45смдля асистентів арбітра; - лікарський 

персонал з набором необхідних медикаментів для надання невідкладної медичної допомоги; - чергування працівників 

правоохоронних органів з представниками громадськості. 

8.3. На стадіоні в зручних для глядачів місцях повинні бути встановлені стенди з спортивною інформацією, тощо. 

8.4. При відсутності лікаря з медикаментами або працівників правоохоронних органів, неготовності футбольного поля 

до гри, не проведення розрахунку з арбітром до початку гри - суддя не проводить гру, а команді господарів зараховується 

поразка (3:0), або буде знято 3 очки і на неї накладаються дисциплінарні санкції. 

8.5. Якщо спортивна споруда (футбольне поле) не відповідає вищевказаним вимогам, то після наступних попереджень 

команді забороняється проводити матчі на цьому футбольному полі і команда зобов»язана проводити свої домашні матчі на 

іншій спортспоруді, поки не будуть усунуті всі недоліки. 

 
IX. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ФУТБОЛІСТІВ ТА КЕРІВНИКІВ КОМАНД. 

9.1. Гравці та керівники команди, які приймають участь в районних змаганнях з футболу зобов'язані виконувати всі 

вимоги правил гри і даного Регламенту, виявляти високу дисципліну, повагу до суперників та глядачів. 

Керівники команд не мають права втручатися в дії суддів, вони несуть повну відповідальність за поведінку гравців своєї 

команди і безпеку арбітрів та інспектора (до, підчас та після закінчення матчу). 

Тренерам, представникам команди вихід на поле під час гри без дозволу арбітра категорично забороняється. Вони повинні 

знаходитись у технічній зоні, розмітка якої обов»язкова. 

9.2. Організатори, представники команд несуть відповідальність за несвоєчасний початок матчів. Якщо по вині однієї 

з команд, або організаторів матчу гра своєчасно не почалась, то на винних накладаються дисциплінарні санкції. 

9.3. Футболісти, спортивна форма яких не відповідає існуючим вимогам, або при наявності неохайного вигляду, до 

гри не допускаються. 

http://ffbr.org.ua/
http://ffbr.org.ua/


9.4. Гравець, який зазнав травми, повинен сам, або з допомогою партнерів по команді покинути поле. 

У випадку, коли виникла необхідність втручання лікаря, то він і тренер (дві офіційні особи) з дозволу судді матчу можуть 

вийти на поле і за його межами надати гравцю необхідну медичну допомогу. 

9.5. Дисциплінарні вчинки футболістів та керівників команд, а також випадки порушень громадського порядку на 

стадіонах глядачами розглядає Контрольно-дисциплінарний комітет Федерації. 

9.6. За участь в матчі незаявленого або дискваліфікованого гравця, команді зараховується поразка 3:0, на неї 

накладаються дисциплінарні санкції. 

9.7. Якщо команда без дозволу арбітрів, самовільно залишила футбольне поле то їй зараховується поразка (3:0) при 

умові, що суперник не вигравав цей матч з більшим рахунком (тоді в силі залишається рахунок, який був на момент 

зупинки гри). Рішенняпо даному випадку приймає Федерація. 

9.8. На гравців, які скоїли дисциплінарні вчинки, накладаються стягнення: попередження, вилучення з поля, 

дискваліфікація, штрафи. 

9.8.1. Гравець, після кожних чотирьох попереджень у Чемпіонаті, Першості та окремо у розіграші Кубка 

сезону 2021 року автоматично дискваліфікується на одну гру; 

9.8.2. Якщо гравець вилучений з поля за два попередження, то вони автоматично анулюються і в 

подальшому не враховуються. 

9.8.3. Якщо гравець, який через надмірну кількість попереджень не приймав участі у матчі, але його прізвище 

внесено в протокол матчу, то він вважається учасником матчу і його команді зараховується поразка. Гравець, якого 

вилучено з поля, пропускає наступну гру до рішення Контрольно-дисциплінарного комітету, який приймає рішення 

про дискваліфікацію гравця. 

9.8.4. Матчі, що по якійсь причині не відбулися (технічна поразка, неявка тощо) в пропуски матчів 

дискваліфікованими гравцями не враховуються. 

9.8.5. Попередження отримані гравцем у поточному сезоні втрачають силу після завершення сезону. 

9.9. Якщо гравець, який дискваліфікований, мав пропустити гру, записаний тренером в протокол матчу, команді 

зараховується поразка з рахунком 3:0  і до неї застосовуються дисциплінарні санкції. 

9.10. Якщо дискваліфікація гравця перевищує кількість матчів, пропущених в даній Першості, Кубка (до кінця 

сезону), залишок пропущених матчів переноситься на наступний сезон. 

9.11. Якщо гра була зірвана по вині глядачів, команді-господарю поля зараховується поразка (3:0). 

Якщо гра була зірвана по вині обох команд, то їм обом зараховується поразка (3:0). Якщо гра була зірвана по вині однієї з 

команд, то їй зараховується поразка (3:0). В усіх випадках на винних накладаються дисциплінарні санкції. 

 
Х. КУБОК РАЙОНУ. 

10.1. У змаганнях розіграшу Кубка Золочівського району(Красненська зона) району приймають участь команди заявлені на 

першість.  

10.2. Систему проведення змагань, схему жеребкування команд розіграшу Кубка району сезону 2021 року визначає КзПЗФ 

після допуску команд до змагань (додаток). 

10.3. У випадку нічийного результату в основний час гри у всіх матчах, включаючи фінальний, призначається додатковий час 

(два тайми по 15 хвилин) і якщо і він не виявить переможця, то призначається серія одинадцятиметрових удар із (пенальті) згідно 

РегламентуФІФА(див.п.3.11.1) 

10.4. В розіграші Кубка району можуть виступати тільки гравці, які виступають за дану команду і мають білет учасника 

змагань (див.п.3.1.1, п.3.1.2.). 

10.5. Попередження та вилучення, отримані гравцями в матчах Чемпіонату та Першості району і матчах Кубка району 

ведуться окремо 

10.6. Суддівство, інспектування та витрати пов’язані з проведенням фінального матчу згідно норм фінансування матчів  

чемпіонату. 

10.7. Час та місце проведення фінального матчу визначає КзПЗФ. 

10.8. Кубок Золочівського району(Красненська зона) сезону 2021 року є перехідним. 

10.9. Команда учасник фіналу розіграшу Кубка району нагороджуються пам’ятним кубком Федерації футболу Буського 

району. 

10.10. Після завершення Чемпіонату сезону 2021 року: Чемпіон районних змагань та володар Кубка району  сезону 2021 року 

проводять матч за Суперкубок (див. п. 10.7.). 

 

ХІ. СУПЕРКУБОК РАЙОНУ. 
11.1. Розіграш Суперкубка сезону 2021 року відбудеться за участі переможця Кубка району з футболу сезону 

2021року та Чемпіона сезону 2021року. 

11.2. Час та місце проведення матчу (див.10.7.). 

11.3. До участі у матчі допускаються гравці, які заявлені до Першості та розіграшу Кубка  сезону 2021 року . 



11.4. Організація, проведення матчу проводиться за умовами розіграшу фіналу Кубка району сезону 2021 року (див. 

Регламент 2021 року).У випадку нічийного результату в основний час гри призначається серія одинадцятиметрових 

ударів (пенальті). 

11.5. Статус Суперкубка – 2021 року - Перехідний (див. пункт п. 10.9). 

 

XІІ. НАГОРОДЖЕННЯ. 
12.1. Команда, яка посіла перше місце в Чемпіонаті  нагороджується Кубком, дипломом І ступеня Федерації, 

гравці медалями. Команди-призери Чемпіонату нагороджуються Кубками, дипломами відповідних ступенів Федерації, 

гравці медалями. 

12.2. Команда, яка посіла перше місце в змаганнях юнацьких команд районної Першості нагороджується 

Кубком, дипломом І ступеня Федерації, гравці медалями.. Команди-призери нагороджуються Кубками, дипломами 

відповідних ступенів  Федерації, гравці медалями. 

12.3. Володарі Кубка, Суперкубка та учасники фіналу 2021 року (див.п.10.9). 

12.4. За результатами районних змагань ГСК визначає, Федерація затверджує і нагороджує пам»ятними 

призами: 

*кращого бомбардира серед командЧемпіонату; 

*кращого бомбардира серед команд юнацьких складів; 

*кращий гравець сезону 2021 року  

*кращий тренер, тренер – представник 

 

XIІІ. ПРИЙОМ ТА ФІНАНСУВАННЯ УЧАСНИКІВ. 
13.1. Всі витрати по участі в змаганнях несуть учасники, організації, які відряджають, а саме: 

*членські внески Федерації – 10 грн. за кожного заявленого учасника районних змагань; ( 2021 р.) 

*проїзд,добові;харчування; 

*заявочний внесок: 

Чемпіонат – 2000 грн 

13.2. Команди всі фінансові розрахунки щодо оплати арбітражу матчу, проводять до початку матчу. Якщо хоча б одна 

із команд матчу не провела розрахунок з арбітром та інспектором матчу, то суддя гру не розпочинає, а команді 

зараховуються поразка з рахунком 3:0. На неї накладаються дисциплінарні санкції. 

13.2.1. Цей пункт не поширюється на матчі, в яких фінансування арбітражу та інспектування здійснює Федерація. 

13.2.2 Федерація несе витрати по підготовці місць проведення змагань, афішування, канцтоварах тощо, які затверджені 

кошторисом на 2021 рік. 

13.2.3 Згідно рішення Федерації від 08 травня 2021 року оплата за суддівство та інспектування матчів сезону 2021 року 

становить: 

 

Арбітри 

Чемпіонат: 

- -арбітр в полі, дорослі (суддівство,добові) - 200+100 = 300 грн. 

-асистенти арбітра, дорослі (суддівство,добові) – 100 + 50 = 150 грн. 

- дозаявка за кожного гравця – 10 грн 

 
Чемпіонат юнаки: 

-арбітр в полі, юнаки (суддівство,харчування) - 100 грн. 

-асистенти арбітра, дорослі (суддівство,харчування) – 50 грн. 

- дозаявка за кожного гравця – 10 грн 

 

Інспектори: 
-інспектування (харчування) – 100 грн. 

 
13.5. Матчі розіграшу Кубка та Суперкубка району сезону 2021 року оплачуються,як ігри команд чемпіонату. 



13.6. Всі фінансові витрати на команду (харчування в день гри),суддівство, інспектування, оплата іншому 

обслуговуючому персоналу матчів є правомірними і діють на основі чинного законодавства. 

 

 

 

 

 

 
футболу сезону 2021 року 

 
До Регламенту районних змагань  з 

Додаток № 1 

 

ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ ЧЛЕНСЬКИХ ВНЕСКІВ ДЛЯ ФУТБОЛЬНИХ 

КЛУБІВ (КОМАНД) НА СЕЗОН 2021 року. 

 

Згідно рішення Ради, Виконкому Федерації футболу Буського району від липня 2021 р.: 

 
1. Розмір річних членських внесків для команд-учасниць районної Першості та розіграшу Кубка Федерації сезону 2021 року 

становить – 10 грн. за кожного заявленого учасника районних змагань(крім юнаків), термін подання до 2021р.; 

 
2. Заявочний внесок на участь в змаганнях : 

прем єр ліга – 2000 грн 

Членські внески, заявочний внесок на участь в змаганнях необхідно перерахувати,згідно 

банківських реквізитів: 

Найменування організації:. ГО Федерація футболу Буського району 

Код отримувача ( ЄДРПОУ) 26306848 

Назва банку: Західне ГРУ АТ КБ 

"ПРИВАТБАНК" 

Рахунок отримувача у форматі IBAN: 

UA373253210000026003053806208 

Валюта: UAН 
або внести готівкою у Федерацію. 

 
Примітка: команди, які не виконали умов Регламенту,до участі в іграх Першості, розіграшів Кубка та Суперкубка сезону 2021 

року не допускаються. 

 

 

 
 

Додаток . 
 

ДИСЦИПЛІНАРНІ ПРАВИЛА ФЕДЕРАЦІЇ ФУТБОЛУ БУСЬКОГО РАЙОНУ 

Футбольні клуби (команди) відповідають за поведінку своїх футболістів, членів клубу, уболівальників, а також будь-якої іншої 

офіційної особи, що виконує якусь місію, на будь-якому матчі від імені клубу (команди). 

Футбольні клуби (команди), які приймають участь у змаганнях відповідають за громадський порядок та безпеку до, під час і після 

матчу. Вони можуть бути притягнуті до відповідальності за будь-яку пригоду, недисципліновану поведінку, порушення Регламенту 

змагань і до них можуть бути застосовані дисциплінарні санкції. 

Характер дисциплінарних санкцій та розмір обов’язкового грошового внеску визначається КДК ФФБр-ну згідно з Дисциплінарних 

правил ФФБр-н та Регламенту районних змагань. 

За невиконання або несвоєчасне виконання футбольними клубами (командами) рішень КДК ФФБр-ну, КДК ФФБр-ну повторно 

застосовує до них дисциплінарні санкції. 

Якщо до вказаного терміну футбольний клуб (команда) не перерахував вказану суму обов’язкового грошового внеску на 

розрахунковий рахунок ФФБр-ну , то КДК ФФБр-ну з очок набраних дорослим складом знімає турнірні очки в залежності від суми 

обов’язкового грошового внеску . 
 

ДИСЦИПЛІНАРНІ САНКЦІЇ: 

I. Відносно футбольних клубів (команд):- 

попередження; 

- зауваження; 



- обов’язковий грошовий внесок; 

- обов’язковий грошовий внесок за вилучення футболістів; 

- анулювання результату матчу; 

- зняття турнірних очок; 

- присудження перемоги команді-суперниці без проведення матчу; 

- рішення про заборону використання стадіону; 

- рішення про проведення матчу на іншому стадіоні; 

- переведення до ліги нижчої за рангом; 

- виключення зі складу учасників змагань; 

- 

- Обов’язковий грошовий внесок в сумі 100 (сто) гривень: 

- незабезпечення виконання вимог пунктів 9.1.; 9.2 Регламенту; - виявлення футболіста, який виступає за дві команди; 

- неетична, некоректна поведінка команди чи окремих футболістів, офіційних представників та глядачів, в т.ч. погрози чи 

спроба фізичної дії щодо арбітрів; 

 
Обов’язковий грошовий внесок в сумі 500 (пятсот) гривень: 

- провокаційні дії футболіста, офіційного представника чи команди загалом, що спричинили безпорядки на футбольному 

полі, стадіоні; 

- незабезпечення громадського порядку на стадіоні, що привело до хуліганської поведінки глядачів на стадіоні або наявності 

фізичних дій глядачів щодо арбітрів; 

- використання в межах стадіону піротехнічних засобів; 

- невиконання умов та вимог Регламенту, зокрема пунктів 3.5.; 3.9.; 13.2 

 
Обов’язковий грошовий внесок в сумі 1000 (одна тисяча) гривень: 

- неявка на матч юнацьким складом; 

- неявка на матч дорослим складом; 

 
Обов’язковий грошовий внесок в сумі 1000 (одна тисяча) гривень: 

- за самовільне залишення поля або за відмову продовжити матч; 

 
Зняття клубу із районних змагань та обов’язковий грошовий внесок 2 000 (дві тисячі)гривень: 

- наявність фізичних дій глядачів команди щодо арбітрів. 

 

 
- попередження; 

IІ. Відносно стадіонів: 

- рішення про заборону використання стадіону на визначений, або невизначений термін; 

 
 

IIІ.Відносно офіційних осіб (представників команд, тренерів): 
 

Обов’язковий грошовий внесок в сумі 100 (сто) гривень: 

- невиконання вимог Регламенту та умов проведення змагань; 

- 

- Обов’язковий грошовий внесок в сумі 200 (двісті) гривень: 

- грубі випади на адресу ФФЛ, погрози, спроби фізичних дій щодо офіційних осіб; 

- неетична, некоректна поведінка до, під час та після матчу; 

 
Зняття клубу із районних змагань та обов’язковий грошовий внесок 2 000 (дві тисячі)гривень: 

- за удар арбітрів, інспектора-делегата або офіційної особи ФФЛ 

 

ІV. Відносно футболістів: 

- попередження; 

- вилучення; 



- відсторонення (дискваліфікація) та обов”язковий грошовий внесок, який сплачує футбольний клуб (команда), за який 

виступає футболіст 

- за кожні чотири жовті картки – відсторонення на один матч; - за друге попередження в одному й тому ж матчі – одна гра; 

- за фол “останньої надії” – одна гра; 

- 

- відсторонення та обов”язковий грошовий внесок, який сплачує футбольний клуб 

(команда), за який виступає футболіст: 

 
на 2(два) матчі та обов’язковий грошовий внесок 200 (двісті) гривень; 

- за грубий поштовх суперника руками після зупинки гри; 

- за небезпечний напад на суперника, який володіє м”ячем з вірогідністю нанесення травми; 

- за удар суперника рукою в боротьбі за м”яч; - за систематичне, демонстративне непогодження з рішенням арбітра. 

 
- на 3 (три) матчі та обов’язковий грошовий внесок 300 (триста) гривень; 

- за навмисний удар суперника, який не володіє м”ячем, під час матчу, або після його зупинки; 

- за нецензурні та образливі висловлювання, жести на адресу партнера,  суперника, арбітрів, офіційної особи або глядачів; 

- за погрози фізичної розправи стосовно офіційних осіб. 

 
  на 4(чотири) матчі та обов”язковий грошовий внесок 400 (чотириста) гривень;- за спробу фізичної 

дії  щодо офіційних осіб; - за публічні, неетичні, образливі вчинки. 

 
на 5(п’ять) матчів та обов”язковий грошовий внесок 500 (п’ятьсот) грн.; 

- за небезпечний напад на суперника, який володіє м”ячем з нанесенням травми. 

 
на 6(шість) матчів та обов”язковий грошовий внесок 3 000 (три тисячі) грн.; 

- за бійку до, під час та після матчу або після його зупинки. 

- за плювок в офіційну особу. 

- 

- на 10(десять) матчів та обов’язковий грошовий внесок 5 000 (п’ять тисяч) грн.; 

- - за навмисне нанесення важкої травми суперникові, що призвело до втрати ним працездатності; 

 
Відсторонення на визначений термін згідно окремого рішення КДК ФФБр-ну, зняття клубу ізрайонних змагань та 

обов’язковий грошовий внесок 10 000 (десять тисяча) гривень: 

- за удар арбітрів, інспектора-делегата або офіційних осіб ФФЛ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Федерація футболу Буського району 
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