Протокол № 8
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ
Асоціації футзалу України
(проведене за допомогою засобів сучасних
телекомунікаційних технологій)

03 листопада 2016 року
м. Київ
В опитуванні прийняли участь члени Виконкому: Владико С.В.,
Гримайло В.В., Каганов В.Ф., Братусь В.І., Ніколаєнко В.П., Новіков А.С.,
Бабіков С.М., Веремчук Ю.Д., Гончаров Ю.А., Подвойський А.М.,
Мельничук С.З., Симонов В.М., Червоний В.О., Єлшанський О.А., Кобзар Ю.І.,
Руденко Д.С.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
(1)
Про затвердження Регламенту чемпіонату України з футзалу серед
команд вищих навчальних закладів сезону 2016/2017 рр.
(2)
Про
затвердження
регламентних
документів
Комітету
дитячо-юнацького футзалу АФУ:
- Положення про проведення Кубків України з футзалу серед дитячоюнацьких команд спортивного сезону 2016-2017 років,
- Положення про проведення першостей України з футзалу серед дитячоюнацьких команд спортивного сезону 2016-2017 років,
- Положення про проведення чемпіонатів України з футзалу серед юніорських
та юнацьких команд спортивного сезону 2016-2017 років.
(3)
Про затвердження Регламенту чемпіонату України серед жіночих
команд першої ліги з футзалу сезону 2016/2017 рр.
(4)
Про затвердження Положення всеукраїнських змагань з футзалу
«Шкільна футзальна ліга України» сезону 2016/2017 рр.
(5)
Про затвердження Доповнення до Регламенту чемпіонату
Аматорської футзальної ліги України сезону 2016/2017 р.р.
(6)
Про затвердження Розподілу ігрових м’ячів в межах партнерських
взаємовідносин між Асоціацією футзалу України та ПП «ДЖАСТСПОРТ» на
сезон 2016 / 2017 р.р.
ВИРІШИЛИ:
По першому питанню:
1.1

Затвердити Регламент чемпіонату України з футзалу серед команд
вищих навчальних закладів сезону 2016/2017 рр. в редакції, що
додається.

По другому питанню:
2.1.

Затвердити регламентні документи Комітету дитячо-юнацького
футзалу АФУ в редакціях, що додаються:
 Положення про проведення Кубків України з футзалу серед дитячоюнацьких команд спортивного сезону 2016-2017 років,
 Положення про проведення першостей України з футзалу серед
дитячо-юнацьких команд спортивного сезону 2016-2017 років,
 Положення про проведення чемпіонатів України з футзалу серед
юніорських та юнацьких команд спортивного сезону 2016-2017 років.
2.2. Комітету дитячо-юнацького футзалу (Симонов В.М.) довести зміст
затверджених згідно п. 2.1. цього рішення регламентних документів
до відома команд, клубів, шкіл, ДЮСШ та СЮСШОР, які розвивають
дитячо-юнацький футзал.

По третьому питанню:
3.1. Затвердити Регламент чемпіонату України серед жіночих команд
першої ліги з футзалу сезону 2016/2017 рр. в редакції, що додається.
3.2. Комітету жіночого футзалу АФУ (Жила В.) в строк до початку
чемпіонату внести необхідні техніко-юридичні правки та довести
зміст регламенту до зацікавлених суб’єктів футзалу.

По четвертому питанню:
4.1.
4.2.

Затвердити Положення всеукраїнських змагань з футзалу «Шкільна
футзальна ліга України» сезону 2016/2017 рр. в редакції, що дається.
Виконавчій дирекції АФУ (Гримайло В.В.) надати Положення на
затвердження Виконавчого комітету Федерації футболу України в
установленому порядку.

По п’ятому питанню:
5.1. Затвердити Доповнення до Регламенту чемпіонату Аматорської
футзальної ліги України сезону 2016/2017 р.р. в редакції, що
додається.
5.2. Комітету аматорського та масового футзалу АФУ (Каганов В.Ф.)
оприлюднити та довести затвердженні Доповнення до відома
учасників змагань АФЛУ.
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По шостому питанню:

6.1.

6.2.

Затвердити Розподіл ігрових м’ячів в межах партнерських
взаємовідносин між Асоціацією футзалу України та ПП
«ДЖАСТСПОРТ» на сезон 2016 / 2017 р.р. в редакції, що додається.
Встановити, що колективні члени АФУ, клуби, команди та інші
суб’єкти
футзалу,
які
отримуватимуть
подарункові
м’ячі
безпосередньо від ПП «ДЖАСТСПОРТ» повинні за наявності
технічної можливості розміщувати надані банери ТМ SELECT в
ігрових залах та на електронних ресурсах (інтернернет-сайтах), а
також надати в АФУ контактну інформацію про осіб, відповідальних
за отримання м’ячів та дотримання умов договору з ПП
«ДЖАСТСПОРТ».

Президент
С.В. Владико
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