РЕГЛАМЕНТ
чемпіонату України серед жіночих команд вищої ліги з
футзалу сезону 2019/2020 років

КИЇВ - 2019

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

АФУ

–

Всеукраїнська спілка громадських організацій «Асоціація
футзалу України».

Арбітр

–

особа, призначена АФУ для проведення матчу, якій надані
виняткові повноваження щодо застосування та трактування
Правил гри.

Виконком

–

Виконавчий комітет АФУ.

Відсторонення

–

заборона футболістові брати участь в офіційних змаганнях
або офіційному представникові виконувати службові обов’язки
на визначену кількість матчів чи на визначений термін.

Вільний агент

-

футболіст, який не перебуває в трудових відносинах із
жодним клубом і має право безперешкодно укладати контракт
із будь-яким клубом.

Директор матчу

–

головна офіційна особа матчу, призначена АФУ для виконання
функціональних обов’язків з питань організації та проведення
відповідного матчу, дотримуючись виконання регламентних норм
та вимог, положень ФІФА, УЄФА, ФФУ, АФУ
та чинного
законодавства України до, під час та після матчу.

Дисциплінарні правила
ФФУ

–

звід уніфікованих дисциплінарних норм і видів дисциплінарних
стягнень.

Договірний матч

-

футбольний матч, який проведено з недотриманням чи порушенням
принципів Кодексу «Чесна гра і повага» або з метою отримання
матеріальної чи іншої вигоди (винагороди).

ДЮСЗ

–

дитячо-юнацький спортивний заклад, що має статус
юридичної особи відповідно до законодавства України,
забезпечує навчально-тренувальний процес та бере участь у
змаганнях з футзалу, або футбольна школа (незалежно від
форми власності), підпорядкована клубу.

Заява на участь у
змаганнях

-

Особиста заява футболістки про підтвердження її участі у
змаганнях з футзалу під егідою АФУ за певну команду в
поточному спортивному сезоні.

Заявковий період

-

період, визначений АФУ, для заявки футболістів

Заявка на участь у
змаганнях

- –

Змагальний сезон

–

Змагання

–

процедура подання клубом до АФУ заявкових документів
відповідно до вимог Регламенту та внесення їх до бази даних
АФУ та ФФУ.
період, що починається першим офіційним матчем змагань та
закінчується останнім офіційним матчем змагань. Термін
змагального сезону визначається Регламентом.
спортивний захід, що проводиться з метою визначення
переможців відповідно до Правил гри та затвердженого
організатором Регламенту змагань.
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Ігрова зона

-

футбольний майданчик, територія навколо футбольного
майданчика, де розташовані місця для тренерів, запасних
футболістів (технічна площа), третього арбітра матчу,
медичного персоналу, стюардів, акредитованих ЗМІ та юних
футболістів, які подають м’ячі.

Календар змагань

–

розклад матчів змагань АФУ серед жіночих команд Вищої ліги.

Клуб

–

юридична особа зі статусом суб’єкта господарювання,
створена з метою участі в змаганнях з футболу під егідою або
санкціонованих ФФУ.

Комітет з проведення
змагань

-Структурний підрозділ АФУ, який здійснює оперативне
управління проведенням змагань чемпіонату та Кубку України
серед жіночих команд.

Контактна персона

-

Відповідальна особа клубу-господаря, яка контактує та
вирішує питання щодо програми перебування арбітрів та
спостерігачів арбітражу матчу з моменту їх приїзду до місця
проведення матчу та моменту від’їзду до свого міста
проживання.

Контракт

–

У жіночому футзалі не застосовується.

Кубок

–

змагання з вибуванням за участю жіночих команд клубів.

Менеджер матчу

-

Особа
клубу-господаря,
відповідальна
за
підготовку
спортивної споруди до проведення матчу чемпіонату,
забезпечення безпеки згідно вимог Регламенту та Додатків до
нього.

Міжнародний трансфер

–

Перехід футболіста з клубу однієї національної асоціації
(федерації, футбольного союзу) до клубу іншої.

Національна збірна
команда України

–

команда, що створена Асоціацією футзалу України з метою участі
або підготовки до участі в змаганнях під егідою ФІФА чи УЄФА,
тип якої визначається в залежності від вікової категорії та
рівню/типу змагань ФІФА чи УЄФА (наприклад: А – перша збірна
команда для участі в Кубку світу ФІФА або УЄФА ЕВРО, U-21 –
молодіжна збірна команда для участі у чемпіонаті Європи УЄФА
U-21, U-20 – юнацька збірна команда для участі у Кубку світу ФІФА
U-20 або підготовки до чемпіонату Європи УЄФА U-21 та інші)

Офіційний представник

–

особа, яка є представником клубу/команди, яку внесено до
заявкового листа та рапорту арбітра.

Офіційне
підтвердження
членства в клубі

-Витяг з рішення органу управління клубу (наказ/розпорядження
керівника клубу) про зарахування футболістки до складу членів
клубу (установи), який (яка) надала офіційне підтвердження про
участь у змаганнях

Офіційна особа

-

уповноважена особа, яка виконує офіційні функції від імені
ФФУ та АФУ.

Офіційна особа матчу

–

арбітр, асистент арбітра,хронометрист, директор матчу АФУ,
спостерігач арбітражу, та будь-які інші особи, призначені ФФУ
або АФУ для виконання обов’язків пов’язаних з проведенням
матчу.
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Офіційний матч

–

матчі змагань з футзалу згідно з Єдиним календарем
спортивно-масових заходів АФУ, змагання клубних та збірних
команд УЄФА та ФІФА .

Паспорт футболіста

–

документ встановленого зразка в якому міститься інформація
про футболіста, а також клуби/команди, у яких футболіст був
зареєстрований, починаючи з дванадцятирічного віку.

Палата з вирішення
спорів ФФУ (ПВС ФФУ)

-

незалежна, утворена згідно з вимогами ФІФА інстанція
розгляду справ та прийняття рішень між суб’єктами футболу
відповідно до Регламенту ФФУ зі
статусу і трансферу
футболістів.
частина змагань в якій визначається переможець, призери
або команди, які виборюють місця у вищій за рангом лізі.

Правила гри

–

збірка положень та вимог, затверджених Міжнародною радою
футбольних асоціацій (IFAB), обов’язкових для виконання під
час матчу.

Президія АФУ

-

Орган оперативного управління АФУ

Расизм

-

будь-яке розрізнення, виняток, обмеження чи перевага, основані на
ознаках раси, кольору шкіри, родового, національного чи етнічного
походження, метою або наслідком яких є знищення або
применшення визнання, використання чи здійснення на рівних
засадах прав людини та основних свобод у політичній, економічній,
соціальній, культурній чи будь-яких інших галузях суспільного
життя.

Регламент

–

Реєстрація футболіста

–

звід уніфікованих вимог та положень, що встановлюють та
регулюють порядок проведення Всеукраїнських змагань з футзалу
серед команд (команд клубів), асоціацій, ліг та регіональних
федерацій, під егідою ФФУ.
внесення відповідної інформації про футболіста до бази
даних (БД) ФФУ.

Спостерігач арбітражу

-

Трансферний контракт

–

Тренер

–

Фахівець, який має спеціальну освіту, атестат відповідної
категорії, працює у футзальному клубі, проводить навчальнотренувальну роботу з футболістами та керує командою під
час матчу.

УЄФА

-

Союз Європейських Футбольних Асоціацій

Форс-мажор

-

Надзвичайна, непереборна і непередбачувана за даних умов
сила, яку неможливо передбачити та запобігти їй, і яка не
залежить від волі та дій фізичних і/або юридичних осіб. Форсмажор є обставиною, що звільняє від відповідальності за
повне або часткове невиконання зобов'язань.

ФІФА

–

Міжнародна Федерація Футбольних Асоціацій.

Футболіст

-

Спортсмен, який у складі команди бере участь у навчально-

особа, призначена АФУ для виконання офіційних функцій оцінки
професійних дій арбітрів під час проведення матчу та
супроводження їх упродовж усього часу перебування в місті, де
проводиться матч.
В жіночому футзалі не застосовується.
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тренувальному процесі та змаганнях з футзалу.
Футболіст-легіонер

–

Спортсмен, який має чинний контракт з футбольним клубом,
та який, відповідно до Положень застосування Статуту ФІФА,
не має права виступати за національні збірні команди України.

ФФУ

–

Всеукраїнська спортивна громадська організація «Федерація
футболу України».

Чемпіонат

–

всеукраїнські змагання з футзалу серед жіночих команд АФУ
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Розділ І. Нормативно-правова база Регламенту

Стаття 1.
Нормативно-правовою базою Регламенту є:
















Закон України «Про фізичну культуру і спорт».
Правила гри, затверджені Міжнародною Радою футбольних асоціацій IFAB.
Статут ФІФА.
Регламент ФІФА зі статусу і трансферу футболістів.
Дисциплінарний Кодекс ФІФА.
Статут УЄФА.
Дисциплінарні правила УЄФА.
Статут Всеукраїнської спортивної громадської організації «Федерація футболу
України».
Дисциплінарні правила ФФУ.
Кодекс етики і чесної гри «Чесна гра – дисципліна і повага».
Регламент ФФУ зі статусу і трансферу футболістів.
Медичний регламент Федерації футболу України.
Постанова Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1998 року № 2025 «Про порядок
підготовки спортивних споруд та інших спеціально відведених місць для проведення
масових спортивних та культурно-видовищних заходів».
Договор про передачу прав від Федерації футболу України Асоціації футзалу України
на організацію та проведення всеукраїнських змагань з футзалу від 11.08.2012 р.
Статут Асоціації Футзалу України
Розділ ІI. Мета і завдання Регламенту

Стаття 2.

Мета Регламенту

1. Метою Регламенту є визначення принципів організації та проведення чемпіонату
України з футзалу серед жіночих команд вищої ліги (далі – чемпіонат), що
проводить Асоціація футзалу України (надалі – АФУ) під егідою Федерації футболу
України (надалі – ФФУ), порядку, норм і правил відносин між суб’єктами футзалу на
основі створення системи прав, обов’язків і відповідальності юридичних та фізичних
осіб.

Стаття 3.

Завдання Регламенту

Завданнями Регламенту є:
1.

Сприяння проведенню змагань на рівні вимог ФІФА, УЄФА, ФФУ, Міністерства
молоді та спорту України та АФУ.

2.

Встановлення порядку здійснення управління та контролю за організацією та
проведенням змагань.
Розділ ІІІ. Мета і завдання чемпіонату

Стаття 4.

Мета та завдання чемпіонату
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1. Метою чемпіонату України є визначення чемпіона та призерів, визначення
місць команд у підсумковій таблиці чемпіонату у відповідності до вимог
Регламенту.

Стаття 5.

Завдання чемпіонату

1. Завданнями чемпіонату є:
1.1. Сприяння подальшому розвитку футзалу в Україні.
1.2. Підвищення рівня майстерності футболісток.
1.3. Створення необхідних умов для підготовки та успішного виступу клубних і
збірних команд України у міжнародних змаганнях.
1.4. Створення комфортних та безпечних умов для учасників чемпіонату і
глядачів.
1.5. Висвітлення чемпіонату у ЗМІ та на телебаченні.
1.6. Залучення спонсорів, партнерів та інвесторів до популяризації та розвитку
футзалу в Україні.
1.7 Залучення та розширення глядацької аудиторії до змагань з футзалу.
Розділ IV. ОРГАНІЗАЦІЯ ЗМАГАНЬ

Стаття 6.

Загальне і безпосереднє керівництво змаганнями

1. Загальне керівництво організацією та проведенням чемпіонату здійснює АФУ
під егідою ФФУ (на підставі Договору про передачу прав від Федерації футболу
України Асоціації футзалу України на організацію та проведення всеукраїнських
змагань з футзалу від 11.08.2012 р.).
2. Оперативне управління
чемпіонатом здійснює Комітет з організації та
проведення змагань АФУ (Комітет).
3. До компетенції Комітету входить забезпечення виконання вимог даного
Регламенту, оперативне керівництво чемпіонатом, безпосереднє прийняття
всіх необхідних рішень та вирішення поточних питань, що відносяться до
підготовки, організації та проведення чемпіонату.

Стаття 7.
1.

Система проведення змагань

Змагання відбуваються в два етапи:
- Перший етап (шість команд) як регулярний Чемпіонат за календарем з
роз’їздами в два кола.
- На другому етапі фінальна група команд (чотири кращі команди з золотими
очками) для визначення місць з першого по четверте, грають як регулярний
Чемпіонат за календарем з роз’їздами у два кола

2.

Команди , які посіли п’яте та шосте місця для визначення місць грають між собою
дві гри (одну вдома та на виїзді). При цьому «золоті очки» зберігаються , а також
команда, яка має вищий рейтинг першу гру грає вдома.

3.

Матчі першого кола чемпіонату проводяться на спортивних майданчиках команд,
вказаних в календарі першими.
Матчі другого кола чемпіонату проводяться на спортивних майданчиках команд,
вказаних в календарі першими

4.
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5.
6.

Протягом чемпіонату матчі повинні розпочинатися не раніше 11.00. Якщо матчі
проводяться в робочі (будні) дні то їх рекомендовано розпочинати не раніше 14.00.
При визначенні часу початку матчів клубам рекомендується приймати до уваги час
початку всіх матчів туру для збільшення можливості перегляду глядачами Інтернет
трансляцій.

Стаття 8.

Календар, зміни в календарі (перенесення матчів)

1. Проект плану-календаря Чемпіонату розробляється Комітетом та розсилається
клубам не пізніше ніж за 15 днів до початку чемпіонату для узгодження
(протягом 3 робочих днів), після чого затверджується Виконкомом АФУ та
Виконкомом ФФУ.
2. У проекті плану-календаря вказуються базові дні проведення чемпіонату.
3. Ігровими днями чемпіонату визначаються п’ятниця, субота, неділя. Резервний
день може призначатися на будь-який день тижня, що має бути відображено в
календарі змагань.
4. Зміщення дати проведення матчу на один день від базового не вважається
переносом.
5. У разі виникнення форс-мажорних обставин, рішення щодо дати проведення
матчу приймає Комітет.
6. Право переносу матчу у випадках, не передбачених Регламентом, належить
Комітету, після спільного погодження з клубами, матч яких переноситься.
7. Не допускається перенос дати проведення матчу (за винятком випадків,
передбачених п. п. 4, 6 даної статті).

Стаття 9.

Визначення місць у турнірній таблиці

1. Місця команд у регулярному чемпіонаті визначаються за більшою кількістю
турнірних очок, набраних ними за підсумками всіх матчів згідно Статті 7. За
перемогу у матчах чемпіонату команді нараховується три очки, за нічию – одне
очко, за поразку очки не нараховуються.
У всіх випадках у разі рівності турнірних очок у двох або більше команд перевага
надається команді, яка:
а) має кращі показники в матчах між собою:
- кількість очок;
- кількість перемог;
- різниця забитих та пропущених м’ячів;
- кількість м’ячів, забитих на майданчику суперника;
б) має кращу різницю забитих та пропущених м’ячів у всіх матчах;
в) має більшу кількість забитих м’ячів у всіх матчах.

Стаття 10. Перехід команд до наступних етапів змагань.
Стаття 11.

Нагородження

1.

Нагородження переможців і призерів чемпіонату проводить АФУ безпосередньо
по закінченню всіх етапів чемпіонату.

2.

Клуби-переможці та призери чемпіонату повинні визначити дату офіційної
церемонії нагородження та запросити представника АФУ. Клуби-переможці та
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призери чемпіонату не пізніше, ніж за 10 днів до дати офіційної церемонії надають
до АФУ списки осіб для нагородження, відповідно до заявкових листів команд.
3.

4.

5.

Команда, що перемогла в чемпіонаті, отримує звання «Чемпіон України серед
жіночих команд вищої ліги», нагороджується Кубком та дипломом. Футболісти та
офіційні представники команди нагороджуються дипломами та золотими
медалями.
Команди, які посіли друге та третє місця нагороджуються відповідними
дипломами. Футболісти та офіційні представники нагороджуються дипломами та
відповідно срібними та бронзовими медалями.
За результатами чемпіонату визначаються лауреати сезону в номінаціях: «Кращий
тренер», «Кращий футболіст», «Кращий воротар», які разом з кращим
бомбардиром чемпіонату нагороджуються призами АФУ.

Стаття 12.

Учасники змагань, обов’язкові вимоги

1. До участі у Чемпіонаті України допускаються
клуби/команди фізкультурноспортивних товариств, відомств та ДЮСЗ, спортивних та футбольних клубів.
2. Учасники чемпіонату України зобов’язані виконувати статутні та регламентні норми і
рішення ФІФА, УЄФА, ФФУ, АФУ; надати до АФУ необхідну заявкову документацію,
своєчасно сплачувати внески та здійснювати інші обов’язкові платежі в
установленому порядку та терміни.
3. Жодна юридична і/або фізична особа не може володіти або керувати, у тому числі
через третіх осіб, більш ніж одним клубом (командою), що бере участь у змаганнях
вищої ліги, і здійснювати контроль за їх діяльністю.
4. Склад учасників змагань затверджується Виконкомом АФУ.
5. Клуб,який заявляє команду для участі у змаганнях серед команд вищої ліги повинен
мати на праві власності або користування спортивну споруду.
6. Клуб повинен мати:
- Футболісток, які здатні вирішувати завдання, що стоять перед клубом;
- Кваліфіковані тренерські кадри;
- Медичний персонал відповідної кваліфікації;
- Офіційний веб-сайт (власні офіційно зареєстровані сторінки у соціальних
мережах)
7. У чемпіонаті України з футзалу серед жіночих команд вищої ліги можуть брати участь
футболістки, яким виповнилося 16 років.
8. Допускається участь у чемпіонаті футболісток, яким на момент заявки виповнилося
15 років у разі дотримання наступних вимог:
- Наявність спеціального допуску лікаря про допуск такої спортсменки у дорослих
змаганнях;
- Наявність індивідуального допуску тренера команди на таку спортсменку на її
участь у чемпіонаті. Допуск оформлюється на фірмовому бланку клубу та
завіряється печаткою;
- Дозвіл обох батьків футболістки на її участь у змаганнях серед дорослих команд,
завірений в органах, що мають дозвіл підтвердження підписів осіб.
9. Футболістки, які заявлені на участь у чемпіонаті України з футзалу серед команд
вищої ліги і за віковим цензом можуть брати участь у всеукраїнських змаганнях у
вікових групах, мають право виступати і за інші команди (у дівочих змаганнях) за
умови надання відповідного дозволу керівництва команди вищої ліги за яку вони
заявлені.
10.
Клуб – учасник чемпіонату повинен співпрацювати з ДЮСЗ, в якому
культивується жіночий футзал (обов’язкова регіональна приналежність) та надавати
допомогу в участі команд ДЮСЗ у всеукраїнських змаганнях з футзалу серед жіночих
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команд вікових категорій (не менш як в одній категорії). Підтвердженням такої
співпраці має бути договір, який надається клубом до комітету після його підписання,
але не пізніше як за 2 місяці після початку спортивного сезону.
11.
Кожна футболістка, яка бере участь у чемпіонаті повинна бути зареєстрована в
одному з футзальних клубів України. Підтвердженням реєстрації футболістки є
розпорядчий документ керівного органу клубу про зарахування спортсменки до
складу клубу. Реєстрація футболістки закінчується внесенням її до реєстру ФФУ та
видачею «паспорта футболістки».
12.
Футболістки – професіонали, які зареєстровані в клубі, що бере участь у
змаганнях з футболу (вища ліга), мають право виступати за будь-яку футзальну
команду і можуть бути зареєстровані в команді з футзалу (п.2 ст. 17 Регламенту зі
статусу і трансферу футболістів). Клуб, в якому футболістка зареєстрована в якості
«професіонала», надає відповідний дозвіл на ім’я голови комітету про участь
футболістки у чемпіонаті з футзалу. У дозволі має бути вказана команда, за яку буде
виступати футболістка та термін, на який вона може бути зареєстрована в футзальному клубі.
13.
Футболістки, які зареєстровані в клубах, що беруть участь у змаганнях з жіночого
футболу і не мають статусу «професіонала», можуть брати участь у змаганнях з
футзалу без обмежень, якщо процедура їх реєстрації в футзальному клубі проведена
відповідно до вимог Регламенту.
14.
Футболістка у період з 1 липня поточного року по 30 червня наступного року може
бути зареєстрована за три футзальні клуби. Протягом цього періоду футболістка має
право виступати в офіційних змаганнях тільки за два клуби (ст.. 17 п. 4 Регламенту
ФФУ зі статусу і трансферу футболістів)

Стаття 13.
1.

Зміна назви клубу/команди

Зміна назви клубу (команди) відбувається за офіційним поданням клубу/команди і
затверджується Виконкомом АФУ після перерахування на р/р АФУ обов’язкового
грошового внеску в сумі 1000 грн. (повна зміна назви) або 750 грн. (часткова зміна
назви).

Стаття 14.

Оформлення заявкової документації та заявка на участь у

змаганнях
1.

У термін, встановлений АФУ, кожен клуб/команда повинен надати до Комітету
заявкові документи:
1.1.

Офіційно завірені копії установчих документів клубу: Статут, Свідоцтво про
реєстрацію, витяг з Єдиного державного реєстру. Повторно вказані
документи надаються тільки при внесенні змін і доповнень. В іншому
випадку надається заява-підтвердження відсутності змін.

1.2. Дані про керівний склад клубу/команди (президент, директор та ін.), який має
право підпису фінансових і розпорядчих документів. Обов’язково повинні
бути вказані «менеджер матчів» та «контактна персона». Вказати контактні
телефони(електронну адресу). Крім того, надається фактична адреса клубу.
1.3. Заявковий лист команди встановленого зразка.
1.4. З урахуванням вимог Правил гри з футзалу ФІФА, до надрукованого у двох
примірниках заявкового листа команд вноситься не більше 20 прізвищ
футболістів і не більше 9 прізвищ офіційних представників. Заявковий лист
команди підписується керівником клубу, головним тренером, спортивним
лікарем та завіряється печатками клубу, лікувального диспансеру або
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іншого спеціалізованого медичного закладу фізкультурно-спортивної
спрямованості. Заявковий лист узгоджується з регіональною асоціацією
футзалу та структурним підрозділом з питань фізичної культури і спорту
органів місцевого самоврядування.
У заявковому листі прізвище, ім’я та по-батькові футболіста повинні
відповідати паспортним даним. Якщо футболіст виступатиме під
псевдонімом, то псевдонім вписується в дужках після прізвища, ім’я та побатькові.

1.5.

1.6. Копія платіжного доручення про сплату заявкового грошового внеску у сумі
визначеній Виконкомом АФУ.
1.8. Копії громадянських паспортів (перша сторінка)/свідоцтв про народження (для
неповнолітніх) нових футболісток та офіційних представників, а також у
випадку зміни прізвища спортсменки. Разом з копією паспорту додається документ
(його копія), що визначає підставу такої зміни.
1.9. Копії дипломів про спеціальну освіту тренерів, або документи, які посвідчують
відповідну кваліфікацію.
1.10. «Паспорти футболістів», видані ФФУ.
1.11. Особиста заява спортсменки про її участь у чемпіонаті з футзалу під егідою АФУ
за певний клуб у поточному спортивному сезоні та дає згоду на оприлюднення
своїх особистих даних згідно чинного законодавства України.
1.12. Особиста заява-дозвіл обох батьків (опікунів) футболістки, в якій вони дають згоду
на участь своєї неповнолітньої дитини у змаганнях під егідою АФУ за певний
клуб та надають дозвіл на оприлюднення особистих даних своєї дитини згідно
чинного законодавства.
1.13. Договір на співпрацю з ДЮСЗ на поточний спортивний сезон.
1.14. Інформацію про день тижня, в який будуть проводитися домашні поєдинки.
1.15. Клуб надає на електронному носії інформацію визначену пунктом 1.2 цієї
Статті та наступну інформацію:


заявковий лист команди (у форматі Microsoft Word згідно зразка);



фото команди в ігровій формі з емблемою клубу;



юридичну адресу та банківські реквізити футзального клубу/команди,
спортивної бази (обов`язково зазначити номери телефонів, факсу,
електронну адресу, адресу інтернет-сайту);



довідка про історію команди (з урахуванням останнього сезону), склад
керівництва клубу (в окремому файлі);



логотипи клубу/команди (формат – Corel, Photoshop) та по можливості
логотипи спонсорів.

1.16. Угоду зі страховою компанією про страхування футболістів під час спортивної
діяльності.
1.17. «Акт (сертифікат) державної комісії з контролю за станом спортивних споруд» у
відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1998
року № 2025 «Про порядок підготовки спортивних споруд та інших
спеціально відведених місць для проведення масових спортивних та
культурно-видовищних заходів».
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1.18. Угоду про оренду спортивної споруди, або документи, що засвідчують право
власності (користування) спортивною спорудою, в якій команда клубу буде
проводити матчі.
2.

Заявка команд проводиться згідно з графіком, затвердженим Комітетом.

3.

Відповідальність за правильність оформлення поданих заявкових документів несе
керівництво клубу/команди.

4.

Футболіст, який не має «Паспорта футболіста», не може бути заявлений за
команду. Лікар та масажист, які не мають документа про відповідну освіту не
можуть бути внесені до заявкового листа.

5.

Команда, клуб якої має заборгованість перед ФФУ та/або АФУ до заявки не
допускається.

6.

За кожну футболістку-легіонера, прізвища якої
внесено у заявковий лист клубу/команди, клуб/команда зобов’язаний до здійснення
заявки перерахувати грошовий внесок у сумі 2000 грн. на розрахунковий рахунок
АФУ тільки у випадку першої реєстрації такого футболіста-легіонера в реєстрі
ФФУ. При всіх послідуючих переходах такої футболістки, зареєстрованої в ФФУ,
клуб, який вносить його до заявкового листа, оплату не проводить.

7. Для заявки футболістів для участі в чемпіонаті встановлений загальний термін
(трансферні періоди) з 12.08.2019 р. по 25.10.2019 р. та з 08.01.2020 р. по
06.02.2020 р.
8. Дозаявка футболістів та перехід з клубу/команди в клуб/команду поза трансферних
періодів не дозволяється, окрім випадків, передбачених Регламентом ФФУ зі
статусу і трансферу футболістів.
9.

Відзаявка футболістів, керівного та тренерського штату клубу/команди,
здійснюється впродовж усього сезону згідно офіційного листа клубу/команди за
підписом уповноваженого представника клубу/команди, завіреного печаткою клубу
та додатку до контракту (при наявності) про його розторгненя.

Стаття 15.

Фінансові умови

1. Клуб/команда несе всі витрати, пов’язані з участю його команди в чемпіонаті, у тому
числі з можливим залученням бюджетних коштів, які передбачені на розвиток
фізичної культури і спорту в регіональних (місцевих) бюджетах.
2. Для відшкодування витрат, пов’язаних з проведенням чемпіонату, Виконком АФУ
затверджує суми та терміни сплати клубами/командами
заявкових та інших
грошових внесків, що перераховуються на п/р АФУ 26007486818 в АТ «Райффайзен
банк АВАЛЬ», МФО 380805, ідентефікаційний код юридичної особи 20026349.
3. Суми гонорарів та норми витрат на відрядження арбітрів та спостерігачів арбітражу
матчів встановлюються та затверджуються Виконкомом АФУ і доводяться до відома
клубів/команд. (Додаток №1)
4. Якщо матч не відбувся виплата гонорару за арбітраж та спостереження арбітражу
здійснюється як за виконану роботу, за умови, що спостерігач арбітражу та арбітри
прибули на місце проведення матчу.

Стаття 16.

Використання комерційних прав
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Використання комерційних прав здійнюється у відповідності до нормативних
документів ФІФА, УЄФА, ФФУ,АФУ та чинного законодавства України.

1.

Стаття 17.

Медико-біологічне забезпечення

1. Всі футболісти повинні бути на обліку в регіональному спортивно-фізкультурному
диспансері або в медичній установі, яка має право здійснювати допуск до спортивних
змагань.

Стаття 18.

Місця проведення матчів

1. Матчі проводяться у спортивних спорудах, які заявлені клубом/командою та
відповідають таким вимогам:

1.







ігровий майданчик, що має стандартні розміри (мінімальні розміри для
чемпіонату 18 х 36 м) з якісним покриттям та розміткою, які відповідають
«Правилам гри у футзал ФІФА»;
електронне табло;
підключення до Інтернету (рекомендовано);
роздягальні для футболісток команд-учасниць, які обладнані душем з холодною
та гарячою водою;
кімнату для арбітрів;
5 місць в VIP-зоні для клубу-гостей (за наявності);



місця для офіційних осіб команд у межах технічної площі, які не повинні
перешкоджати огляду глядачам;



приміщення (місце) облаштоване для проведення прес-конференції (флешінтерв’ю).

2.

Прийом спортивних споруд на відповідність встановленим вимогам проводиться
комісією з контролю за станом спортивних споруд не пізніше, ніж за 14 днів до
початку змагань. Акт про готовність спортивної споруди до змагань направляється в
АФУ за 5 днів до початку першого туру.

3.

У спортивних спорудах, не прийнятих комісією з контролю за станом спортивних
споруд та/або які не відповідають вимогам Правил гри, проводити матчі
забороняється.

4.

Клуб/команда зобов’язаний під час матчу розміщувати наявні (отримані від
зацікавлених організацій) банери ФФУ, АФУ та рекламу згідно спонсорського
пакету АФУ, затвердженого Президією АФУ.

5.

У спортивних спорудах забороняється розміщення реклами тютюнових компаній,
агітація, оголошення політичної спрямованості та різного роду політичні дії.

Стаття 19.

Обов’язки клубу/команди-господаря

1. Клуб/команда-господар зобов’язаний перед початком чемпіонату призначити
«менеджера матчу» та «контактну персону» для співпраці з арбітрами та
спостерігачем арбітражу матчу/директором матчу.
2. «Менеджер матчу» повинен забезпечити підготовку місця проведення матчу
відповідно до вимог п. 1 ст. 18 Регламенту та Правил гри, а також:


наявність на флагштоках спортивної споруди Державного Прапора України;



демонстратор фолів;
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електронний годинник;



чергування медперсоналу з необхідними медикаментами;



два офіційні м’ячі АФУ;



телефонний зв’язок спостерігачу арбітражу для передачі інформації в АФУ
після закінчення матчу; при необхідності окреме приміщення для перегляду
відеозапису матчу протягом 60 хвилин після його закінчення;



бажано виготовляти програмки матчу та афіші, які випускаються клубом, та
на яких обов'язково повинні бути логотипи ФФУ, АФУ та партнерів;



безпечний під'їзд і прохід у спортивну споруду учасників матчу;



надати необхідний персонал та інвентар для протирання майданчика у
процесі проведення матчу;



разом з службами охорони і дирекцією спортивної споруди забезпечити
безпеку глядачів, особисту безпеку учасників матчу та офіційних осіб;



розміщення рекламних банерів та іншої продукції на спортивній споруді;



надати команді-гостей для передматчевої розминки не менше 4-ох м’ячів;



надати негазовану воду під час матчу.

3. Вартість квитків для відвідування матчів визначає клуб/команда-господар.
4. Клуб/команда-господар надає команді – гостей:

5.

6.
7.
8.

9.

роздягальню, обладнану місцями для сидіння, вішалками, душем з холодною
та гарячою водою, не менше ніж на два місця;

Забезпечити спостерігачу арбітражу матчу та арбітру телефонний зв’язок; при
необхідності – окреме приміщення з відповідними технічними засобами для
перегляду відеозапису матчу впродовж 60-ти хвилин після його закінчення.
Використання музичного оформлення через підсилюючу звук апаратуру
дозволяється тільки у тих випадках, коли м’яч не знаходиться в грі.
Не дозволяється використання мікрофона на майданчику та в технічній площі для
підбадьорювання команди або для збудження емоцій глядачів.
У разі незабезпечення необхідних умов для проведення матчів чемпіонату команді
клубу/команді-господарю може бути зараховано технічну поразку (0:5), командісуперниці технічну перемогу (5:0), а до клубу/команді господаря застосовуються
дисциплінарні санкції.
Дозволяється виступ танцювальної групи та поява талісману клубу/команди на
майданчику до початку матчу, в перерві матчу та під час командних хвилинних
перерв (тайм-аутів).
10. Клуб/команда-господар несе відповідальність за громадський порядок та безпеку
до, під час та після матчу в спортивній споруді та на прилеглій до неї території,
що визначена у паспорті спортивної споруди.
11. Клуб/команда господар, через «контактну персону», забезпечує особисту
безпеку бригади арбітрів, спостерігачів арбітражу та офіційних осіб АФУ та ФФУ
під час виконання ними офіційних обов’язків.
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12. З урахуванням вимог до забезпечення громадського порядку і безпеки під час
проведення матчів, клуб/команда господар зобов’язаний забезпечити присутність
представників
органів правопорядку в кількості, достатній для протидії
порушенням громадського порядку, охорони глядачів і учасників змагань у
спортивній споруді, а також безпеку офіційним особам матчу, команді-гостей
відповідно до розробленої стратегії безпеки, плану евакуації громадян у разі
виникнення надзвичайних, непередбачуваних обставин.
13. Клуб/команда господар надає для вболівальників команди-гостей спеціально
відведений сектор, місткість якого повинна бути не менш 10% від загальної
кількості глядачів, забезпечує безпечний вхід до сектору та охорону
вболівальників команди-гостей представниками охоронних структур. У разі
наявності вільних місць та після звернення команди гостей, кількість їх глядачів
повинна бути збільшена.
14. Вболівальники, які займають спеціально відведений гостьовий сектор спортивної
споруди, вважаються вболівальниками клубу/команди гостей. Реалізацію квитків
у гостьовий сектор здійснює клуб/команди гостей. Заявку на бронювання квитків
для команд гостей необхідно надіслати в письмовій формі не пізніше ніж за 3 дні
до початку гри.
15. У спортивній споруді та на прилеглій до неї території до, під час та після матчу
заборонено використання піротехнічних засобів. У разі порушення цієї норми до
клубу/команди застосовуються дисциплінарні санкції.
16. Клуб/команда зобов’язаний проводити з вболівальниками відповідну роботу
щодо недопущення актів расизму, вандалізму, хуліганської поведінки до, під час
та після матчу.

Стаття 20.

Порядок прийому команди гостей

1.

Клуб/команда господар повинен не пізніше, ніж за 5 днів до проведення матчу,
визначити місце проведення, час його початку та письмово і в телефонному режимі
повідомити про це клуб/команду гостей та Комітет.

2.

Клуб/команда гостей повинен, не пізніше ніж за 3 дні до прибуття команди,
письмово та в телефонному режимі повідомити клуб/команду господаря про дату,
час прибуття, кількість вболівальників та кількісний склад делегації і погодити час
та місце проведення тренувань.

3.

У разі порушення вимог пунктів 1 та 2 цієї статті, до клубів застосовуються
дисциплінарні санкції.

4.

За зверненням клубу/команди гостей офіційний представник клубу/команди
господаря зобов’язаний зустріти команду гостей та допомогти в розміщені її у
готелі. «Менеджер матчу» зобов’язаний зустріти команду-гостей у спортивній
споруду, де буде проходити матч за дві години до його початку та надати допомогу
в розміщенні команди та її перебуванні у спортивній споруді.

5.

У разі ігнорування офіційними представниками команди гостей пропозицій
клубу/команди господаря щодо гарантій безпеки, в тому числі майнової,
паркування автотранспортних засобів у не відведених для цього місцях,
клуб/команда господар не відповідає за можливі завдані збитки (необхідно надати
письмову довідку спостерігачу арбітражу матчу про відмову клубу/команди гостей
від послуг клубу/команди господаря).

6.

Клуб/команда господар зобов’язаний надати команді гостей не менше п’яти місць
у ложі для почесних гостей (VIP) (при наявності) згідно з поданою заявкою, що має
надійти від клубу/команди гостей не пізніше, ніж за 3 дні до початку матчу.
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Стаття 21.

Обовязки клубу/команди господаря щодо прийому
спостерігача арбітражу та арбітрів

1. Клуб/команда господар зобов’язаний перед початком чемпіонату призначити
«контактну персону» для співпраці з арбітрами та спостерігачем арбітражу матчу.
.2. «Контактна персона» забезпечує:
 сприяння в придбанні квитків на зворотній проїзд;


особисту безпеку, в тому числі майнову, арбітрів та спостерігача арбітражу під
час виконання ними офіційних обов’язків;



відсутність сторонніх осіб у кімнаті арбітрів. Крім арбітрів, у ній мають право
перебувати тільки спостерігач арбітражу та/або запрошені ними особи;



допомогу при проведенні наради з представниками команд;

Стаття 22.

Вимоги до ігрового екіпірування футболісток

1.

Основне ігрове екіпірування футболісток складається з футболки, шортів, гетрів,
щитків та взуття.

2.

Кольори футболок, шортів і гетрів футболісток команд суперників не повинні
збігатися.

3.

Кольори футболок футболісток команд не повинні збігатися з кольорами футболок
арбітрів. Якщо кольори футболок арбітрів співпадають з кольорами футболок
футболісток (крім воротаря), змінювати футболки повинні арбітри.

4.

Кольори футболок воротарів команд суперників повинні відрізнятися між собою, а
також від кольорів футболок інших футболісток, арбітрів. Кольори гетрів воротарів
не повинні збігатися з кольорами гетрів команд суперників. Якщо колір гетрів
воротарів співпадає з кольором гетрів команд суперників, воротарі повинні
змінювати гетри. Якщо кольори футболок арбітрів співпадають з кольорами
футболок воротарів, змінювати футболки повинні воротарі. Якщо кольори
футболок воротарів співпадають між собою, змінювати футболки повинні воротарі
команди гостей. Форма гравця, який міняє воротаря повинна співпадати по
кольору та дизайну з футболкою воротаря. Не допускається порушення цілісності
футболки гравця, який міняє воротаря, тобто, виключаються різноманітні вирізи
для забезпечення наявності прізвища та номера даного гравця. Допускається
відсутність номера на футболці гравця, який міняє воротаря, якщо він має
номер на ігрових шортах, під яким його прізвище занесене до рапорту арбітра.

5.

Якщо кольори футболок воротарів команди господарів співпадають з кольором
ігрової форми команди гостей, змінювати футболки повинні воротарі команди
господарів.

6.

Футболка повинна мати короткі (до нижньої третини плеча) або довгі рукави.

7.

Підшортники мають бути однакового кольору з шортами. Вони не мають досягати
верхньої частини коліна.

8.

Манишки запасних гравців однієї команди повинні бути одного кольору та
відрізнятись від кольорів ігрової форми команд та манишок запасних гравців
команди суперника.

9.

На футболці спереду повинна бути емблема клубу, а позаду номер, за яким
прізвище футболіста внесене до листа рапорту арбітра. На шортах гравців
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спереду повинен бути номер, який відповідає номеру на футболці. Ця вимога
стосується і воротарів.
10. Емблему клубу дозволяється надрукувати, виткати або нашити у вигляді знака на
будь-якому предметі комплекту форми:
а) на футболці – максимальна площа емблеми 100 см2. Розміщується спереду
зліва футболки на рівні грудей над будь-яким горизонтальним написом
спонсора клубу;
б) на шортах – максимальна площа емблеми 50 см2. Розміщується спереду з
лівого або правого боку;
в) на гетрах – максимальна площа 12 см2. Розміщення довільне.
11. Номери на футболках повинні розміщуватися по центру зі спини. Висота номера
повинна бути від двадцяти п’яти до тридцяти п’яти сантиметрів, ширина – не
менше дванадцяти сантиметрів. Ширина смуги номера – не менше трьох
сантиметрів. На смугастих футболках номери наносяться на однокольоровому
прямокутнику.
12. Номери на шортах розміщуються спереду в будь-якому місці з правого або лівого
боку. Висота номерів – від десяти до п’ятнадцяти сантиметрів.
13. Всі номери повинні бути одного кольору, контрастно відрізнятися від кольору
футболки (шортів) і не містити в собі елементів реклами або дизайну.
14. Розміщення реклами спонсорів або товарів на екіпіровці допускається у таких
місцях:
а) не більше трьох елементів спереду футболки. Загальна площа рекламного
поля не повинна перевищувати 300 см2. Рекламні написи можуть бути будь-якого
кольору, а за висотою не більше 10 см.;
б) розміщення реклами на номерах та комірцях футболки заборонено;
в) на шортах, окрім зони нанесення номера. Площа кожного рекламного поля не
повинна перевищувати 100 см2. Рекламні написи можуть бути будь-якого кольору,
а за висотою не більше 10 см.
15. Розміри елементів реклами виробника екіпіровки не повинні перевищувати:
а) на футболці – 20 см2;
б) на шортах – 12 см2;
в) на гетрах – 12 см2;
г) на рукавичках воротаря – 5 см2.
16. Реклама тютюнових компаній на екіпіруванні футболістів забороняється.
17. Футболістка, екіпірування якої не відповідає Правилами гри і вимогам даної статті,
до участі у матчі не допускається арбітром, а до клубу застосовуються
дисциплінарні санкції.

Стаття 23.

Організація трансляції матчу

1. Клуб/команда господар матчу має право організовувати транслюцїю матчу на
регіональних телевізійних каналах без погодження з АФУ.
2. Трансляція матчу на національних каналах організовується клубом/командою
господарем та погоджується з АФУ.
3. Кожному клубу/команді рекомендовано транслювати домашні матчі в прямому
ефірі через мережу Інтернет.
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4. Теле-, відео-, інтернет- та радіотрансляції здійснюються клубами/командами або
АФУ за погодженням з клубами/командами.
5. Клуб/команда несе відповідальність за використання бренду АФУ.
6. Реалізація прав, визначених цією статтею здійснюється у відповідності до
встановленого Виконкомом АФУ порядку.

Стаття 24.

Процедура перед початком та після закінчення матчу

1.

За 30 хв. до початку матчу команди можуть виходити на розминку, за 10 хвилин до
початку матчу повертаються в роздягальню, за 6 хвилин шикуються для перевірки
екіпірування та виходу на майданчик.

2.

За 4 хвилини до початку матчу інформатор запрошує футболісток команди гостей по
одному, називаючи прізвища та ігровий номер, розташуватися в центрі майданчика
обличчям до центральної трибуни. Так само на майданчик запрошується команда
господар. Арбітри запрошуються на майданчик останніми та розташовуються між
командами. Футболістки вітають глядачів.

3.

Футболістки команди гостей перед початком матчу розташовуються навпроти
своєї технічної зони, проходять повз арбітрів і команду господарів, вітаючи кожного
рукостисканням, після чого повертаються на початкову позицію, проходячи за
футболістами команди господарів та арбітрами, після чого футболістки команди
господаря проходять повз арбітрів, вітаючи кожного рукостисканням, і
повертаються на початкову позицію, проходячи за арбітрами.

4.

Після привітання арбітр, шляхом жеребкування з капітанами команд, визначає
право вибору воріт та право початкового удару.
Після проведення жеребкування капітани команд, у разі необхідності,
забезпечують командне фотографування, розташувавшись біля середньої лінії
своєї половини майданчику.
Обов’язковим є рукостискання головних тренерів команд біля лав запасних до
початку та після закінчення матчу. Ініціатором рукостискання виступає головний
тренер команди господаря.
Після закінчення матчу футболістки дякують глядачам за підтримку. Капітани
команд рукостисканням дякують арбітрам та один одному за проведений матч.
У технічній площі під час матчу, поряд з заявленими на матч футболістками,
дозволяється знаходитись максимум шістьом офіційно заявленим представникам,
які внесені в лист рапорту арбітра. За вихід офіційного представника за межі
технічної площі під час матчу до винної особи та клубу/команди застосовуються
дисциплінарні санкції.
У разі порушення вимог, визначених цією статтею на клуби/команди накладаються
дисциплінарні санкції згідно дисциплінарних правил ФФУ.

5.

6.

7.
8.

9.

Стаття 25.
1.

Матч. Організація, учасники, заміна футболістів

Офіційні представники
зобов’язані:

клубів/команд

перед

початком

матчів

чемпіонату

1.1. За 55 хвилин до початку матчу надати арбітру «паспорти футболісток» та
сторінку листа рапорту арбітра з вписаними друкованими літерами
прізвищами та іменами не більше чотирнадцяти футболісток (п’яти гравців
стартового складу та дев’яти запасних гравців) із зазначеними номерами
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кожного футболіста, а також не більше шести офіційних представників
команди.
2.

Після проведення процедури відповідності осіб внесених до листа рапорту
арбітра, діють наступні положення:
2.1. Якщо будь-хто із футболісток першої п’ятірки, зазначених у листі рапорту
арбітра, не має можливості взяти участь у матчі, його/їх можна замінити
футболістом/футболістами якого внесено до рапорту арбітра до початку
процедури перевірки паспортів футболісток.
2.2. Футболістка, прізвище якої не внесено до рапорту арбітра, не має права брати
участь у матчі.
2.3. Якщо футболістка, яку в процесі матчу, вилучено, або не внесено до рапорту
арбітра, у подальшому безпосередньо брав участь у матчі, то команді
зараховується технічна поразка (0:5), команді-суперниці технічна перемога
(5:0), а до клубу/команди застосовуються дисциплінарні санкції.

3.

Футболістка, прізвище якої внесено до рапорту арбітра, вважається учасником
матчу, навіть якщо вона не виходила на заміну (не брала безпосередню участь у
матчі).

4.

Офіційний представник клубу/команди, прізвище якого внесено до рапорту
арбітра, вважається учасником матчу.

5.

За внесення до рапорту арбітра, прізвища відстороненої від участі в матчах або
незаявленої футболістки, у разі, якщо ця футболістка безпосередньо не брала
участі у матчі, до клубу/команди застосовуються дисциплінарні санкції.

6.

За внесення до рапорту арбітра, прізвища відстороненої від участі в матчах або
незаявленого офіційного представника клубу/команди, до клубу/команди
застосовуються дисциплінарні санкції.

7.

За внесення до рапорту арбітра, прізвища відстороненої від участі в матчах або
незаявленої футболістки, у разі, якщо ця футболістка безпосередньо брала участь
у матчі, команді зараховується технічна поразка (0:5), а до клубу/команди
застосовуються дисциплінарні санкції. Якщо різниця м’ячів більша або дорівнює
п’яти на користь команди, якій буде зараховано технічну перемогу – рахунок матчу
залишається незмінним.

8.

Якщо до рапорту арбітра, у складах обох команд внесені прізвища відсторонених
від участі в матчах або незаявлених футболісток, але ці футболістки
безпосередньо не брали участі у матчі, до клубів/команд застосовуються
дисциплінарні санкції.

9.

Якщо до рапорту арбітра, у складах обох команд внесені прізвища відсторонених
від участі в матчах або незаявлених футболісток і ці футболістки безпосередньо
брали участь у матчі, тоді обом командам зараховуються технічні поразки (0:5), а
до клубів/команд застосовуються дисциплінарні санкції.

10. Офіційні представники клубу/команди та запасні футболістки, прізвища яких
внесені до рапорту арбітра, під час матчу повинні перебувати на місцях,
відведених для них у технічній площі.
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11. За вихід офіційного представника за межі технічної площі під час матчу до винного
представника та клубу/команди застосовуються санкції згідно Дисциплінарних
правил ФФУ.
12. Офіційні представники, прізвища яких не внесено до рапорту арбітра, під час
матчу не мають права перебувати у межах технічної площі та ігрового майданчика.
13. Розминка запасних футболісток під час матчу дозволяється за лавою запасних
своєї команди, або в чітко визначених арбітром на передматчевій нараді місцях.
14. Заміни проводяться з числа футболісток, прізвища яких внесені до листа рапорту
арбітра, в необмеженій кількості.
15. У складі команди в матчі одночасно на майданчику може перебувати 2 (дві)
футболістки-легіонерів.
16. У складі команди на матч можна задіювати не більше двох гравців фарм-клубу
(якщо такий є та виступає в чемпіонаті України серед команд Першої ліги )

Стаття 26. Припинення, догравання, вимушений перенос матчу
1. У разі припинення матчу арбітром за вини однієї з команд, їй зараховується
технічна поразка з рахунком (0:5). Якщо рахунок відповідного матчу на момент
припинення вищий, ніж (5:0) на користь команди, якій зараховується перемога, то
зберігається більш високий результат.
2. Якщо матч припинено, рішення щодо матчу приймає ДК АФУ у порядку
передбаченому Дисциплінарними правилами ФФУ.
3. У разі, якщо матч припинений з вини обох команд, то обом командам
зараховується технічна поразка (0:5).
4. У випадку припинення матчу до закінчення ігрового часу або будь-якого
додаткового часу через форс-мажорні обставини, він дограється, як правило,
наступного дня з хвилини, на якій він був припинений, футболістами команд, які
були внесені до листа рапорту арбітра перерваного матчу, як правило, на
майданчику де він проходив. В іншому випадку рішення щодо матчу приймає ДК
АФУ.
5. Час та причини припинення матчу повинні бути відображені в рапорті арбітра.
6. Рахунок та дисциплінарні санкції зіграної частини матчу при дограванні
зберігаються.
7. Матч не дограється з причин:
7.1. втручання в нього третіх осіб, у тому числі

вболівальників;

7.2. недисциплінованої поведінки футболісток однієї чи обох команд;
7.3. присутності на майданчику в складі однієї або обох команд менше ніж 3
футболісток.
8. У випадку, якщо команда за об’єктивними причинами спізнюється на гру не
більше, ніж на 60 хвилин, арбітр матчу повинен провести матч та вказати в рапорті
арбітра причини та час запізнення.
9. У випадку, якщо команда за об’єктивними причинами спізнюється на гру більше,
ніж на 60 хвилин, Комітет приймає рішення щодо можливості подальшого проведення
матчу.
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10. У разі відміни матчу, рішення щодо нього приймає ДК АФУ у порядку
передбаченому Дисциплінарними правилами ФФУ.
11. У разі виникнення форс-мажорних обставин, рішення щодо дати проведення
матчу приймає Комітет.
12. Право переносу матчу у випадках, не передбачених Регламентом, належить
Комітету, після спільного погодження з клубами/командами, матч яких переноситься.
13. Не допускається перенос дати проведення матчу (за винятком випадків,
передбачених п. п. 11-12 даної статті).

Стаття 27.

Післяматчева пресс-конференція (флеш-інтерв’ю)

1.

Протягом 15 хвилин після закінчення матчу чемпіонату рекомендовано
проведення прес-конференції (флеш-інтерв’ю) за участю головних тренерів
команд. Прес-конференцію (флеш-інтерв’ю) необхідно проводити на фоні банера з
логотипами ФФУ, АФУ, клубу та партнерів АФУ та клубу. Відповідає за організацію
і проведення прес-конференції (флеш-інтерв’ю) «менеджер матчу» клубугосподаря майданчику.

2.

На прес-конференції (флеш-інтерв’ю) учасники повинні толерантно ставитися
один до одного, до спостерігача арбітражу та арбітрів і не допускати некоректні
висловлювання на їх адресу.

3.

У разі некоректних висловів офіційних представників клубу/команди під час пресконференції (флеш-інтерв’ю), до клубу/команди застосовуються дисциплінарні
санкції.

Стаття 28.

Порядок та надання відеозапису матчу для розгляду

1.

Відеозаписи матчу, у разі потреби перегляду, клуб повинен надати спостерігачу
арбітражу після закінчення матчу. Протягом 48 годин, за вимогою Комітету,
клуб/команда зобов’язаний направити повний відеозапис матчу в АФУ. На відео
повинен бути зафіксований весь матч, вихід команд і арбітрів на майданчик, і те,
як вони залишають ігрову зону. За необхідності, копію відеозапису матчу Комітет
направляє в Комітет арбітражу АФУ.

2.

За відмову надати відеозапис матчу та порушення термінів надання відеозапису
матчу в Комітет до клубів/команд застосовуються дисциплінарні санкції.

3.

Клуб/команда -господар, на прохання клубу/команди гостей, повинен забезпечити
їм умови для проведення відеозапису максимум з двох позицій. У випадку
незабезпечення умов до клубу/команди застосовуються дисциплінарні санкції.

4.

Клуб/команда може, за власної ініціативи, направити через Комітет з організації та
проведення змагань до Комітету арбітражу АФУ відеозапис матчу для
методичного перегляду і можливої оцінки дій арбітрів та спостерігача арбітражу.
Отримані матеріали будуть використані при проведенні оперативних робочих
нарад арбітрів та спостерігачів арбітражу з футзалу, та для підготовки матеріалу
проведення навчально-тренувальних зборів арбітрів та спостерігачів арбітражу з
футзалу.
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Стаття 29.

Маніпулювання результатом

1. Матч, результат якого викликає сумнів щодо дотримання командами-суперницями
принципів спортивної боротьби, розглядає Комітет з етики і Чесної гри ФФУ (далі –
Комітет) та органи здійснення футбольного правосуддя ФФУ, у порядку передбаченому
Дисциплінарними правилами ФФУ.
2. Під час розгляду матчу можуть використовуватися:
а) відеозапис матчу;
б) висновки експертів;
в) рапорт спостерігача арбітражу;
г) письмову заяву представників АФУ, клубів/команд і регіональних асоціацій
футзалу, які були присутні на цьому матчі;
д) матеріали преси та телебачення;
е) інформацію букмекерів, тощо.
3. Будь-які пропозиції щодо стимулювання команди, окремих або групи осіб у будь-якій
формі для досягнення результату за підсумками матчу в інтересах третьої сторони
заборонено і карається накладанням дисциплінарних санкцій.
4.

У разі виявлення будь-якої пропозиції до офіційної особи матчу або клубу/команди
від свого імені або від імені третьої сторони щодо маніпулювання результатом
матчу, до представника і/або клубу/команди застосовуються дисциплінарні санкції.

5. Надання офіційною чи іншою особою, яка працює або задіяна у футзалі, заяв та/або
інших документів, зміст яких не відповідає дійсному перебігу подій у спортивній
споруді (на майданчику) до, під час та після матчу, карається накладанням
дисциплінарних санкцій.

Стаття 30.

Відповідальність клубу/команди, керівників та футболістів

1.

Клуби/команди, які беруть участь в чемпіонаті, зобов’язані виконувати всі вимоги
Регламенту, проявляючи при цьому дисциплінованість, організованість, повагу
один до одного та глядачів.

2.

Клуби/команди та офіційні представники, спостерігачі арбітражу, арбітри
зобов’язані дотримуватися Кодексу етики і чесної гри «Чесна гра – дисципліна і
повага» та вести непримириму боротьбу з проявами корупції, обману і шантажу,
спробами використання гри в особистих інтересах.

3.

Клуб/команда несе відповідальність за поведінку футболісток своєї команди та
офіційних представників клубу за втручання в дії та некоректні вислови на адресу
спостерігачів арбітражу та арбітрів.

4.

Клуб/команда несе відповідальність за поведінку своїх глядачів (вболівальників
команди), офіційних представників клубу в будь-якому матчі у відповідності до
Дисциплінарних правил ФФУ та даного Регламенту.

5.

У разі офіційного звернення АФУ з будь-якого питання, клуб/команда зобов’язаний
у дводенний строк (якщо інше не зазначено у звернені) надати офіційну відповідь.

6.

Клуб/команда може приймати участь в міжнародних матчах/турнірах за кордоном
та організовувати турніри в Україні за участю іноземних команд тільки після
інформування та погодження з АФУ.
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7.

За порушення вимог Статуту АФУ, Регламенту та інших нормативних документів
до клубу/команди і/або його офіційних представників, футболісток застосовуються
дисциплінарні санкції.

Стаття 31.

Реєстрація та порядок видачі «Паспорту футболістки»

1. Футболістка, яка бажає брати участь як футболістка за один із клубів/команду
АФУ, повинна бути зареєстрована ФФУ та заявлена АФУ.
2. Реєстрація футболісткам полягає у видачі «Паспорта футболістки». Тільки
зареєстрована футболістка має право брати участь у чемпіонаті. Видачу
«Паспорта футболістки» проводить ФФУ.
3. У «Паспорті футболістки» відображається інформація про клуби, за які вона була
зареєстрована, починаючи з 14-річного віку.
4. Футболістка, яка не має «Паспорта футболістки» до чемпіонату не допускається
та не може бути заявлена АФУ за клуб/команду.
5. При переході футболістки до іншого клубу/команди йому видається новий
«Паспорт футболістки».

Стаття 32.

Переходи футболісток

1. Переходи футболісток в інші клуби/команди здійснюються згідно Правил статусу і
трансферу футболістів ФФУ та в терміни вказані в п. 8 Статті 13.

Стаття 33.

Протест. Порядок подання. Розгляд

1.

Протест може бути поданий тільки офіційним представником клубу/команди
впродовж 30 хвилин після закінчення матчу, про що повідомляється арбітру,
спостерігачу арбітражу та команді суперниці. Факт подачі протесту (короткий виклад)
фіксується арбітром в рапорті арбітра.

2.

Протест може бути поданий щодо фактів, пов’язаних з недотриманням Правил гри
або порушеннями положень Регламенту, пов’язаних з проведенням матчу.

3.

Протягом 2-х годин після закінчення матчу спостерігач арбітражу
Комітет про подання протесту.

4.

Протягом 24-ох годин після закінчення матчу клуб/команда повинен направити
електронною поштою та оригінал рекомендованим листом в повному обсязі
обґрунтований протест на ім’я президента АФУ.

5.

Протест щодо невідповідності Правилам гри розмірів воріт і/або розмітки
майданчика подається у письмовій формі арбітру не пізніше, ніж за 45 хвилин до
початку матчу.

6.

Несвоєчасно поданий протест до розгляду не приймається. Протест не може бути
поданий на:

повідомляє

а)

призначення (не призначення) вільного, штрафного або 6-метрового удару;

б)

визначення (не визначення) виходу м’яча за межі майданчика і надання
права введення м’яча у гру;

в)

зараховане або не зараховане взяття воріт;

г)

попередження або вилучення футболіста з майданчика.

7.
Протест розглядає ДК АФУ не пізніше семи діб від дати отримання всіх матеріалів
по суті справи.
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Розділ

V.

арбітражу

Арбітраж,

Стаття 34.

організація

змагань

та

спостереження

Арбітраж змагань, обов’язки та функції

1.

Арбітраж здійснюється офіційними особами матчу відповідно до «Правил гри у
футзал» в редакції ФІФА, змін та доповнень до них, затверджених Міжнародною
Радою футбольних асоціацій. Офіційні особи матчу зобов’язані виконувати свої
обов’язки із спортивною відданістю, з дотриманням під час прийняття рішень,
принципів незацікавленості, неупередженості та незалежності. Також їхня
поведінка у кожному контакті, пов’язаному із спортивною діяльністю, має бути
прозорою, коректною та бездоганною.

2.

Офіційні особи матчу повинні дотримуватись положень Статуту ФФУ, АФУ,
Регламентів Комітету арбітражу АФУ, Комітету арбітрів ФФУ, Регламенту змагань,
а також будь-яких інших директив та положень, затверджених керівними органами
ФФУ та АФУ.
Поведінка офіційних осіб матчу, навіть та, що не пов’язана із спортивною
діяльністю, з метою підтримки іміджу та створення атмосфери довіри до ФФУ, АФУ
та арбітражу/спостереження арбітражу взагалі, повинна відповідати принципам
лояльності, прозорості, чесності, загальним морально-етичним нормам.
Офіційним особам матчу забороняється робити заяви в громадських місцях (перед
громадськістю), навіть шляхом використання електронних листів або власних
Інтернет сайтів, приймати участь в групових обговореннях, списках розсилок,
форумах, блогах та в іншому, подібному до них, робити заяви у будь-якій формі та
давати інтерв’ю будь-яким засобам інформації, які висвітлюють матчі, що
проводяться зазначеним вище особами, та їхню діяльність, за виключенням тих
випадків, коли вони заздалегідь отримали на це дозвіл від Комітету арбітражу
АФУ. Офіційні особи мають право вільно робити заяви та давати інтерв’ю стосовно
якості професійних дій (виконаної роботи - арбітражу/ спостереження арбітражу)
лише після того, як органи футбольного правосуддя АФУ ухвалили своє рішення
щодо відповідних матчів, при цьому, вони повинні надаватись лише у вигляді
уточнень та роз’яснень, і не містити будь-яку оцінку технічних дій та
дисциплінарної поведінки, власної або інших офіційних осіб матчу.
Офіційним особам матчу забороняється підтримувати професійні контакти та
співпрацювати у будь-якій формі, навіть випадковій та нетривалій, з засобами
масової інформації стосовно питань, пов’язаних із футзалом. Офіційні особи матчу
в тому випадку, коли вони заздалегідь отримали дозвіл від голови Комітету
арбітражу АФУ, мають право робити заяви та давати інтерв’ю, у відповідності до
положень Статутів ФФУ, АФУ та Регламенту Комітету арбітражу АФУ, на загальні
теми або на ті, що пов’язані із діяльністю Комітету арбітражу АФУ.
Арбітраж матчів чемпіонату України з футзалу проводиться арбітрами, список яких
складається та затверджується Комітетом арбітражу АФУ. Цей список надається
для інформування Виконавчому комітету АФУ вперше, перед початком
регулярного чемпіонату та вдруге, перед початком фінальної частини чемпіонату.
Офіційні особи матчу зобов’язані негайно повідомити Комітет арбітражу АФУ про
будь-яке відхилення від норми, яке може обмежити психічно-фізичну придатність
до арбітражу.
Офіційні особи матчу зобов’язані негайно повідомити Комітет арбітражу АФУ про
будь-яку інформацію, яка стала відома їм про скоєння або намір (спробу) скоїти
порушення принципів чесної гри чи маніпулювання результатом матчу.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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Офіційні особи матчу зобов’язані дотримуватись загальних норм поведінки, що
стосуються заборони вживання різноманітних медичних препаратів, які впливають
на зміну показників спортивних результатів.
10. Комітет арбітражу АФУ призначає на кожний матч трьох арбітрів та
хронометриста, які наділяються виключними повноваженнями щодо застосування
та трактування Правил гри. Окрім того, призначається також спостерігач
арбітражу, у компетенцію якого входить оцінювання якості арбітражу та організація
матчу.
9.

11. У випадку неможливості виїзду на матч призначених арбітрів, їхню заміну
проводить Комітет арбітражу АФУ.
12. Прохання щодо
приймаються.

заміни

арбітрів,

призначених на

матч,

до

розгляду не

13. Арбітри повинні не пізніше 3 діб до дати проведення матчу, повідомити
клуб/команду господар про місце та час свого прибуття, а також про можливість
бронювання зворотних квитків з місця призначення з повідомленням дати та виду
транспорту та місця в готелі. Призначені арбітри зобов’язані прибути до міста, де
проводиться матч, не раніше, ніж в день матчу.
14. У випадку неможливості прибуття на матч, негайно повідомити про це Комітет
арбітражу АФУ.
15. Арбітри матчу приймають участь у передматчевій організаційній нараді, яку
проводить спостерігач арбітражу матчу.
16. За 55 хвилин до початку матчу арбітр разом з представниками обох команд
визначають колір форми таким чином, аби уникнути збігу кольору футболок,
шортів та гетрів суперників. У разі збігу кольору, форму змінює команда гостей.
17. Не менш ніж за 45 хвилин до початку матчу разом з спостерігачем арбітражу
оглянути місце проведення змагань, оцінити його якість і, якщо виявлено недоліки,
вимагати від господарів їх ліквідувати. Перевірити екіпірування футболістів і
виключити можливість наявності у них предметів, у тому числі ювелірних виробів,
що представляють небезпеку як для них самих, так і для інших футболістів, та за 6
хвилин до початку матчу здійснити повторну перевірку.
18. У випадку неприбуття команди на календарний матч, виключно за підтвердженої
відсутності спостерігача арбітражу, арбітр повинен терміново поінформувати АФУ.
Рішення щодо можливості повторного проведення даного матчу приймає АФУ.
19. У випадку неприбуття спостерігача арбітражу на матч арбітр повинен перевірити
наявність відповідної документації та прийняти рішення щодо можливості
проведення матчу.
20. За 55 хвилин до початку матчу арбітр перевіряє
відповідність прізвищ у
«Паспортах футболісток» та «Посвідченнях учасників змагань» з прізвищами у
рапорті арбітра.
21. Арбітри мають право зупиняти, тимчасово припиняти, чи відміняти матч через
будь-яке зовнішнє втручання, а також через неспортивну поведінку футболісток
однієї з команд.
22. Арбітри мають право приймати будь-які рішення, що відповідають «Правилам гри
з футзалу» або обов’язкам арбітра, які визначені ФІФА, УЕФА, ФФУ, АФУ та
Регламентом. Арбітр має виключні повноваження із застосування та трактування
«Правил гри з футзалу».
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23. Впродовж 30 хвилин після закінчення матчу оформити Рапорт арбітра, викласти
інформацію про всі дисциплінарні санкції, застосовані до футболістів і/або
офіційних представників команд і будь-які інциденти, що виникли до, під час та
після матчу.
24. Впродовж 24 годин після закінчення матчу надіслати факсом або на електронну
пошту АФУ оформлений належним чином Рапорт арбітра.
25. У разі, якщо застосовуються прямі (окрім ситуацій пов’язаних з позбавлення
суперника очевидної гольової можливості) червоні картки або відбулись будь-які
інші серйозні інциденти, арбітр складає додатковий детальний звіт і направляє
його факсом (044) 521-05-58 або на електронну адресу
АФУ
comitetvakula@gmail.com протягом 24 годин після закінчення матчу.
26. Протягом двадцяти чотирьох годин після закінчення матчу арбітр повинен
надіслати рекомендованим листом рапорт арбітра за адресою:
01133, м. Київ, провул. Лабораторний 7А, оф. 215
АФУ
багатоканальний тел./факс (044) 521-05-58
27. Після повернення до місця проживання арбітр зобов’язаний відіслати до
клубу/команди проїзні документи (не пізніше, ніж протягом 48 годин)
рекомендованим листом. За невиконання вимог цієї статті застосовуються
дисциплінарні санкції Комітету арбітражу АФУ.

Стаття 35.

Спостереження арбітражу, обов’язки спостерігача

1.

Оцінка професійних дій бригади арбітрів під час проведення матчу здійснюється
спостерігачем арбітражу. Обов’язки спостерігача арбітражу може виконувати
виключно особа, яка у минулому була арбітром футзалу, і яка була включена до
списків, складених та затверджених Комітетом арбітражу АФУ. Цей список
надається для інформування Виконавчому комітету АФУ вперше - перед початком
змагань та вдруге - перед початком основного етапу змагань.

2.

Контроль організації, підготовки та проведення матчу, дотримання вимог
Регламенту, відповідних документів ФФУ та АФУ з питань забезпечення
громадського порядку і безпеки у спортивній споруді та прилеглій території до, під
час та після матчу здійснюється спостерігачем арбітражу (при виконанні подвійних
обов’язків) за допомоги «менеджера матчу».

3.

На кожен матч чемпіонату Комітет арбітражу АФУ призначає спостерігача
арбітражу.

4.

Прохання щодо заміни спостерігачів арбітражу, призначених на матч, до
розгляду не приймаються.

5.

Отримавши призначення, спостерігач арбітражу, у випадку неможливості виїзду
на матч, повинен негайно поінформувати про це Комітет арбітражу АФУ.

6.

У випадку неможливості прибуття на матч спостерігача арбітражу їх заміну
здійснює Комітет арбітражу АФУ.

7.

Спостерігач арбітражу повинен не пізніше, ніж за 3 доби, поінформувати команду,
що приймає, про час свого прибуття, а також про бронювання зворотних
квитків з місця призначення із зазначенням дати та виду транспорту та місця
в готелі. Спостерігач арбітражу повинен прибути у місто, в якому
проводиться матч, не раніше, ніж за одну добу до його початку.
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8.

У день проведення матчу не пізніше ніж за 70 хвилин до його початку спостерігач
арбітражу разом з арбітрами, "менеджером матчу» та представником
спортивної споруди перевіряє:



стан спортивної споруди;



стан майданчика для гри та обладнання, необхідне для проведення матчу;



місця для розміщення телекамер для проведення відеозапису;



роздягальні команд та арбітрів;



наявність кімнати для надання першої медичної допомоги.
9.

Не пізніше ніж за 55 хвилин до початку матчу, спостерігач арбітражу
зобов’язаний провести перед матчеву організаційну нараду.

10. Під час організаційної наради обговорити питання щодо арбітражу, забезпечення
громадського порядку та безпеки, та інші адміністративні питання.
11. На нараді в обов’язковому порядку повинні бути присутні:






арбітри та спостерігач арбітражу матчу;
«менеджер матчу»;
представники адміністрації спортивної споруди;
представники команд учасників матчу;
представники органів охорони правопорядку.
12. Представники команд зобов'язані на організаційній нараді представити форму
футболісток, воротарів, а також форму футболісток, що змінюють воротарів.
13.

У випадку невиконання вимог, встановлених Регламентом, вжити всіх
необхідних заходів щодо усунення виявлених недоліків у підготовці
спортивної споруди до матчу.

14.

У випадку серйозних порушень Регламенту, інцидентів та/або порушень
громадського порядку прийняти рішення про відміну, припинення матчу,
попередньо повідомивши про це АФУ.

15.

У випадку неявки команди на матч негайно повідомити про це АФУ.

16.

У випадку необхідності, надати допомогу команді гостей в організації
проведення відеозапису матчу.

17.

У разі виходу з ладу системи освітлення до (під час) матчу та неможливості
ліквідації несправності протягом 60 хвилин, не надавати дозволу на
проведення (продовження) матчу. У такому випадку рішення щодо матчу
приймає АФУ.

18.

Протягом 48 годин після закінчення матчу надіслати Звіт Директора матчу
на електронну пошту АФУ comitetvakula@gmail.com (v-fut@ukr.net)

19.

У разі інцидентів, що мали місце до, під час та після матчу, обов’язково
проінформувати про це офіційних представників команд та АФУ і протягом
двадцяти чотирьох годин після закінчення матчу надіслати письмовий
рапорт до АФУ, в якому детально викласти перебіг відповідних подій.

20.

Спостерігач арбітражу має право залишити спортивну споруду тільки тоді,
коли переконається в повній евакуації глядачів, від'їзду команд та арбітрів.

21.

Спостерігач арбітражу оцінює дії арбітрів на підставі «Інструкції з оцінки
якості арбітражу всеукраїнських змагань з футзалу» і особистого аналізу.

27

22.

Спостерігач арбітражу має право переглянути відеозапис після закінчення
матчу для визначення ступеня вчинків футболісток, якщо такі були під час
гри та для уточнення тлумачення арбітрами Правил гри під час матчу.

23.

Спостерігач арбітражу повинен упродовж двох годин після закінчення матчу
повідомити за допомогою SMS - повідомлення голову Комітету арбітражу
АФУ (або особі визначеній Комітетом арбітражу АФУ) про оцінки арбітрів за
якість проведення матчу і докладно повідомити про інциденти, що мали
місце до, під час чи після матчу, про заяви, протести і скарги. Спостерігач
арбітражу несе персональну відповідальність за своєчасну і достовірну
інформацію про зіграний матч і повинен прийняти всі необхідні міри для
передачі інформації у встановлений термін.

24.

Спостерігач арбітражу повинен протягом двох годин після закінчення матчу
надати до комітету ( тел.: 073 4767763) технічну інформацію про підсумки
матчу.

26.

25. Спостерігач арбітражу не пізніше 48 годин після закінчення матчу
зобов'язаний відправити рапорт установленої форми в Комітет арбітражу
АФУ в електронному вигляді на email verem1957@gmail.com,
(v-fut@ukr.net)
Після повернення до місця проживання направити до клубу/команди проїзні
документи (не пізніше, ніж за 48 годин) рекомендованим листом. За
невиконання вимог цієї статті застосовуються дисциплінарні санкції.

27.

У випадку подачі протесту на факти порушень, що мали місце до, під час чи
після матчу спостерігач арбітражу зобов'язаний негайно повідомити АФУ та
протягом 24 годин відіслати письмовий рапорт в АФУ (копія в Комітет
арбітражу АФУ), в якому описати всі події.

28.

Спостерігач арбітражу може бути присутнім на післяматчевій пресконференції, залишаючи за собою право не давати інтерв’ю про хід матчу,
арбітраж та інциденти, якщо такі мали місце.

Стаття 36.

Організація контролю за безпекою та
проведенням матчів
1. Організація контролю за безпекою та проведенням матчу здійснюється
спостерігачем арбітражу, який також виконує обов’язки Директора матчу.
З цією метою, за необхідності, перевірити наявність документів, які засвідчують
готовність спортивної споруди до проведення матчу, а саме:
 Акту (сертифікату) державної комісії з контролю за станом спортивних
споруд у відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України від 18
грудня 1998 року № 2025 «Про порядок підготовки спортивних споруд та
інших спеціально відведених місць для проведення масових спортивних та
культурно-видовищних заходів»;


Угоди між клубом, власником спортивної споруди зі службами швидкої
медичної допомоги, а також органами внутрішніх справ, укладеної у
відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2012
року № 341«Порядок організації робіт із забезпечення громадського
порядку і безпеки під час проведення футбольних матчів».
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2. У випадку відсутності вказаних документів або невиконання вимог, встановлених
Регламентом, вжити всіх необхідних заходів щодо усунення виявлених недоліків
у підготовці спортивної споруди до матчу.
3. У випадку серйозних порушень Регламенту, інцидентів та/або порушень
громадського порядку прийняти рішення про відміну, припинення матчу,
попередньо повідомивши про це АФУ.

Стаття 37. Розподіл повноважень спостерігача арбітражу, Директора
матчу
1. Функції Директора матчу виконуються спостерігачем арбітражу.
2. Президія АФУ може призначити на матч офіційного представника АФУ для
виконання функцій контролю з організації та проведення матчу за зверненням
клубу-учасника матча. В такому випадку усі витрати, пов’язані з відрядженням
офіційного представника АФУ, покладаються на клуб, що звернувся з цим
проханням.
Розділ VІ. Статус учасників змагань та трансфер футболісток

Стаття 38.

Статус футболістки

1.

Футболістки, які беруть участь у чемпіонаті під егідою АФУ мають статус аматора.

2.

Питання, пов’язані зі статусом футболістки, розглядає Комітет з питань статусу і
трансферу футболістів ФФУ.

Стаття 39.

Компенсаційні розрахунки клубу з амоторським клубом та

ДЮСЗ
1.

Підготовка футболістки проводиться у віці від дванадцяти до двадцяти трьох років.
Компенсація за підготовку повинна сплачуватися, починаючи з сезону, в якому
футболістці виповнилося 12 років, і закінчуючи сезоном, в якому їй виповнилося 23
роки.

2.

Клуб, футболіст якого вперше зареєстрований ФФУ як професіонал, зобов'язаний
провести компенсаційні розрахунки з усіма ДЮСЗ (аматорськими клубами), що
брали участь у підготовці футболістки згідно з «Паспортом футболістки» та
документами, що підтверджують факт зарахування, перебування та відрахування
футболіста із ДЮСЗ та/або аматорського клубу у встановленому законодавством
України порядку. В іншому випадку футболістка не може бути заявлена для участі
у змаганнях серед команд професіональних клубів футболу, у тому числі
міжнародних.

3.

Якщо у підготовці футболіста брали участь декілька ДЮСЗ (аматорських клубів),
то сума компенсації розподіляється між ними з урахуванням періоду підготовки
футболістки ДЮСЗ (аматорським клубом).
Компенсація за підготовку футболістки не сплачується:
а)
якщо футболістка навчається (навчався) в ДЮСЗ, що належить клубу, за
який вона вперше реєструється в якості професіонала;
б)
якщо ДЮСЗ (аматорський клуб) не претендує на компенсацію за підготовку
футболістки, що підтверджується угодою між ДЮСЗ та футбольним клубом
або окремим листом.

4.
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Стаття 40.

Урегулювання питань щодо суми компенсації

1.

Якщо сторони не дійшли згоди щодо суми компенсації або у них виник спір
стосовно трансферних розрахунків - питання розглядає ПВС ФФУ.

2.

Компенсаційна або трансферна сума повинна бути перерахована відповідною
стороною у строки встановлені рішенням ПВС ФФУ.

3.

За несвоєчасну сплату компенсації або трансферної суми до клубу
застосовуються дисциплінарні санкції. Будь-які спори між сторонами, щодо суми
компенсації або трансферної суми, не повинні негативно впливати на професійну
діяльність футболістки.

Стаття 41.

Порядок виклику та відрядження футболістки до
національної збірної команди
1.

Клуб, у складі якого виступає
футболістка-легіонер, повинен відрядити
футболістку в збірну команду тієї країни, громадянином якої вона є, якщо
футболістка викликана для участі у матчі/матчах за одну із збірних команд,
незалежно від її віку та згідно положень і регламентів ФІФА та УЄФА.

2.

Футболістка, член збірної команди в обов’язковому порядку відряджається клубом
до збірної команди на матчі:
а) дати проведення яких вказано у Міжнародному календарі ФІФА та УЄФА;
б) всі матчі, стосовно яких діє необхідність відряджати футболісток на основі
спеціального рішення Виконкому ФІФА, УЄФА, ФФУ та АФУ.

3.

Якщо збірна команда одержує право участі у фінальному турнірі під егідою
ФІФА/УЄФА без відбірних змагань, футболістка повинен обов’язково відряджатися
до національної збірної згідно з Міжнародним календарем матчів.

4.

Тривалість відрядження футболістки до національної збірної:
а) на контрольний, товариський матч – сорок вісім годин;
б) на відбірний матч – чотири дні (включаючи день матчу). Відрядження повинно
бути подовжено до п’яти днів, якщо матч проводиться за кордоном;
в) на матчі фінального турніру офіційних змагань – чотирнадцять днів до першого
матчу турніру.
У будь-якому випадку футболістка зобов’язана прибути до місця проведення матчу
як мінімум за сорок вісім годин до його початку.

5.

Клуби можуть укласти угоду з АФУ про збільшення періоду відрядження
футболістки до збірної команди.

6.

Футболістка, викликана до національної збірної команди, зобов’язана повернутися
до клубу не пізніше двадцяти чотирьох годин після закінчення матчу, на який була
викликана, або сорока восьми годин, якщо матч проводився за кордоном.
Футболістка, викликана до молодіжної або юнацької збірної команди України,
зобов’язана повернутися до клубу не пізніше сорока восьми годин після закінчення
матчу, у разі проведення матчу за кордоном. За десять днів до матчу клуб повинен
бути повідомлений письмово про виїзд і повернення футболістки. Клуб/команда
повинен протягом наступних трьох днів підтвердити відрядження футболістки.
Національна федерація зобов’язана забезпечити своєчасне повернення
футболістки до клубу/команди після матчу.
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7.

Клуб/команда не має права вимагати компенсації за виклик футболістки до
збірної команди за винятком компенсації, погодженої на випадок продовження
терміну відрядження.

8.

У випадку виклику футболістки до збірної команди України, всі витрати, пов’язані з
її відрядженням до місця зборів та зворотно несе клуб/команда, з якого
викликається футболістка.

9.

Клуб, за який виступає футболістка, викликана до збірної команди, несе
відповідальність за його страхування, що покриває випадки хвороби та нещасних
випадків на весь період відрядження, в тому числі страхування на випадок травми,
отриманої у міжнародному матчі, на який вона викликана.

10. Футболістка, яка виступає за клуб футзалу, зобов’язана позитивно відповісти на
виклик національної федерації країни, громадянкою якої вона є, для участі в
матчі/матчах за одну з її збірних команд.
11. Національна федерація, яка має намір викликати одного із своїх футболісток, що
грає за кордоном, зобов’язана повідомити про це футболістку і клуб у письмовій
формі не менше ніж за 15 днів до дати проведення матчу, на який викликається
футболістка. Клуб повинен протягом наступних шести днів підтвердити
відрядження футболістки.
12. За необхідністю допомоги у відрядженні футболістки, що грає за кордоном
АФУ/ФФУ, може звернутися до ФІФА тільки за наявності двох наступних умов:
а) прохання про відрядження було направлене в асоціацію іншої країни, в якій
зареєстрована футболістка, але залишилось без відповіді;
б) документи повинні бути надані до ФІФА як мінімум за п’ять днів до дати матчу,
на який викликається цей футболіст.
13. Футболістка, яка не може через травму чи хворобу позитивно відповісти на виклик
національної федерації країни, громадянином якої він є, повинен погодитися, якщо
АФУ/ФФУ того вимагає, на проведення медичного огляду лікарем, призначеним
АФУ/ФФУ.
14. Футболістка, викликана АФУ/ФФУ до однієї із збірних команд, не має права брати
участь у матчах за свій клуб/команду протягом періоду, на який вона був
відряджена або повинна бути відряджена, якщо не укладено іншу письмову угоду
між АФУ та відповідним клубом. Відповідно до положень цієї статті це обмеження
на участь у матчах за клуб подовжується до п’яти днів, якщо футболістка, з якої б
то не було причини, не побажав або не зміг позитивно відповісти на виклик.
15. Якщо клуб/команда відмовляється відрядити футболістку або ігнорує це,
незважаючи на положення Регламенту, до нього застосовуються дисциплінарні
санкції відповідно до Дисциплінарних правил ФФУ.
16. Клуби/команди, що відрядили футболісток у збірні команди, мають право на
перенос чергового матчу чемпіонату, що збігає з термінами відрядження
футболісток.
Розділ VIІ. Дисциплінарні санкції

Стаття 42. Застосування дисциплінарних санкцій
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1.

За невиконання або неналежне виконання суб’єктами футзалу положень статутних
і регламентних документів застосовуються дисциплінарні санкції у відповідності до
Дисциплінарних правил ФФУ, нормативно-правових документів ФІФА, УЄФА, ФФУ,
АФУ і цього Регламенту.

2.

Згідно зі Статутом та Дисциплінарними правилами ФФУ застосування
дисциплінарних санкцій за результатами розгляду справ, пов’язаних з діяльністю у
професійному футболі, покладено на органи здійснення футбольного правосуддя
АФУ (ДК АФУ) та ФФУ (КДК та АК ФФУ).

3.

Дисциплінарні санкції у вигляді попередження (жовті картки) або вилучень (червоні
картки) до, під час та після матчу має право застосовувати тільки арбітр відповідно
до Правил гри.

4.

Футболістки та/або офіційні представники, вилучені під час матчу, не можуть
знаходитись ближче ніж 20 метрів від технічної площі своєї команди в даному
матчі та наступних матчах, які вони пропускають. Місце розташування вказує
арбітр.

5.

ДК АФУ може застосовувати дисциплінарні санкції за порушення, вчиненні
учасниками матчу, які були не помічені офіційними особами матчу до, під час та
після матчу.

6.

Порядок та умови розгляду дисциплінарних справ визначається Дисциплінарними
Правилами ФФУ.

7.

Застосування дисциплінарних санкцій щодо арбітрів та спостерігачів арбітражу
приймає Комітет арбітражу АФУ у відповідності з Дисциплінарними правилами
ФФУ.

Стаття 43.

Відповідальність за порушення порядку участі футболісток

у матчі
1.

Вся відповідальність за порушення порядку участі футболісток у матчі
покладається на клуби/команди згідно Дисціплінарних правил ФФУ та
Регламенту.

Стаття 44. Неявка команди на матч. Виключення команди зі змагань
1. За неявку команди на матч чемпіонату без поважної причини їй зараховується
технічна поразка (0:5), команді-суперниці – технічна перемога (5:0), при цьому
матч не вважається зіграним, а до клубу, команда якого не з’явилась на матч,
застосовуються дисциплінарні санкції. У цьому випадку арбітри та присутня
команда не виходять на майданчик. Спостерігач арбітражу та арбітри
заповнюють відповідні рапорти, інформують Комітет про неявку команди на матч.
2. Якщо обидві команди не з’явилися на матч чемпіонату без поважних причин, їм
зараховується технічна поразка (0:5), при цьому матч не вважається зіграним, а до
клубів застосовуються дисциплінарні санкції.
3. Команда гостей, команда якого не з’явилась на матч, зобов’язаний відшкодувати
клубу/команді господарю витрати, пов’язані з організацією матчу (відрядження
арбітрів і спостерігача арбітражу, виготовлення та реалізація квитків, бронювання
місць у готелі, замовлення транспорту та ін.). Клуб/команда господар, команда якого
не з’явилась на матч, зобов’язаний відшкодувати клубу/команді гостей витрати,
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пов’язані з відрядженням команди (відрядження арбітрів і спостерігача арбітражу,
бронювання місць у готелі, придбання квитків, добові та харчування в день матчу).
4. Якщо команда, яка знята зі змагань, провела половину і більше матчів, їй в
подальшому зараховуються технічні поразки в матчах, які залишились (-:+), а
командам-суперницям зараховуються перемоги (+:-), якщо менше половини
матчів – результати матчів за участю даної команди анулюються.
5. Всі грошові внески клубу/команди, команду якого виключено з чемпіонату,
клубу/команді не повертаються.

Стаття 45. Облік дисциплінарних санкцій, що застосовані арбітром
1.

Клуб/команда зобов’язаний самостійно вести облік дисциплінарних санкцій, що
застосовуються арбітром (жовтих та червоних карток), отриманих футболістками, і
несе за це відповідальність.

2.

Облік жовтих та червоних карток в змаганнях (Чемпіонат вищої, чемпіонат першої
ліги та Кубок України) ведеться окремо.

3.

Облік жовтих та червоних карток у матчах Суперкубку та Чемпіонату ведеться
разом.

4.

При переході футболістки з одного клубу до іншого клубу жовті та червоні картки, а
також дисциплінарні санкції не анулюються (зберігають чинність та враховуються
при обліку).

5.

При переході відстороненої футболістки з клубу/команди вищої ліги, першої ліги
або з клубу/команди іншої країни до клубу/команди чемпіонату відсторонення не
анулюються. Футболістка повинна відбути відсторонення у матчах чемпіонату.

6.

За кожні чотири жовті картки, отримані у матчах чемпіонату, футболістка
підлягає відстороненню на один матч. Відсторонення відбувається у матчах
чемпіонату без рішення ДК АФУ. Це відсторонення не розповсюджується на інші
змагання.

7.

За кожні чотири жовті картки, отримані у матчах за другу команду клубу, яка
виступає в Першій лізі, футболіст підлягає відстороненню на один матч.
Відсторонення відбувається у матчах чемпіонату Першої ліги без рішення КДК
УАФ. Дане відсторонення не розповсюджується на інші змагання.

8.

За дві жовті картки, отримані в різних матчах Кубку, футболіст підлягає
відстороненню на один матч. Відсторонення відбувається у матчі Кубку без
рішення КДК УАФ. Дане відсторонення не розповсюджується на інші змагання

9.

Дві жовті картки, отримані футболісткою в одному матчі, при обліку враховуються
як червона картка і такі попередження не враховуються при підрахунку загальної
кількості попереджень. Футболістка автоматично пропускає один наступний матч у
змаганні, в якому була отримана червона картка, без рішення ДК АФУ. Дане
відсторонення не розповсюджується на інші змагання.

10. За червону картку, отриману за «позбавлення суперника очевидної гольової
можливості», футболіст автоматично підлягає відстороненню на один наступний
матч у змаганні, в якому була отримана червона картка, без рішення ДК АФУ. Дане
відсторонення не розповсюджується на інші змагання.
11. Футболістка, яка отримала червону картку (за винятком пунктів 9 та 10 даної
статті), не має права брати участі в офіційних матчах до рішення ДК АФУ та
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закінчення терміну його відсторонення. Строк дії відсторонення футболістки від
участі у змаганнях розпочинається з моменту вилучення футболістки з поля.
12. Облік кількості матчів, на яку за рішенням ДК АФУ відсторонено футболістку,
ведеться згідно нижченаведеної таблиці:
Змагання, в якому
здійснено порушення
Чемпіонат «вища ліга»
Кубок
Суперкубок
Чемпіонат першої ліги

Змагання, матчі яких враховуються при
відбуванні відсторонення
Чемпіонат, Кубок, Суперкубок, Чемпіонат
першої ліги
Чемпіонат вища ліга, Кубок, Суперкубок,
Чемпіонат першої ліги
Чемпіонат вища ліга, Кубок, Суперкубок,
Чемпіонат першої ліги
Чемпіонат, Кубок, Суперкубок, Чемпіонат
першої ліги

При цьому футболістка не має права брати участь в будь-яких змаганнях до
закінчення терміну відсторонення.
13. Якщо футболістка повинна відбути відсторонення згідно з пунктами 6, 7, 8, 9, 10
даної статті та при цьому він підпадає під дію дисциплінарних санкцій
передбачених Додатком № 5 Дисциплінарних правил ФФУ то послідовність
відбуття відсторонення буде наступною:
- згідно з рішенням ДК АФУ;
- згідно з пунктами 9, 10 даної статті;
- згідно з пунктами 6, 7, 8 даної статті.
14. Футболістка, яка здійснила порушення у матчі (що заслуговувало червоної
картки), не помічене арбітрами та не відображене у рапорті арбітра, має право
брати участь у змаганнях до рішення ДК АФУ.
15. Якщо чотири і більше футболісток однієї команди в одному матчі отримали жовті
картки або дві і більше футболісток (крім другого попередження) отримали червоні
картки, до клубу застосовуються дисциплінарні санкції.
16. Якщо перерваний матч дограється, жовті
футболістками в цьому матчі, не відміняються.

та

червоні

картки,

отримані

17. Якщо перерваний матч переграється, жовті картки, отримані футболістками в
цьому матчі, відміняються.
18. Жовті картки, отримані в матчі, який згодом анулюється або зараховується
технічна поразка одній з команд, не відміняються.
19. Якщо матч дограється, переграється або не переграється, червоні картки,
отримані в цьому матчі, не відміняються.
20. Не проведений з будь-якої причини матч не враховується у кількість матчів, які
футболістка повинна пропустити у зв’язку з відстороненням (крім випадку неявки
команди суперника).
21. Перерваний з будь-якої причини матч враховується у кількість матчів, які
футболістка повинна пропустити у зв’язку з відстороненням.
22. Після закінчення чемпіонату всі жовті картки учасників анулюються.
23. По завершенню чемпіонату футболістки, які отримали четверту жовту картку
перед початком серії плей-офф пропускають наступний матч.
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24. По завершенні змагального сезону жовті картки та відсторонення за отримані
жовті картки анулюються.
25. Якщо кількість матчів, на які відсторонена футболістка, перевищує кількість матчів, які
залишилися у поточному сезоні, то відповідна кількість матчів переноситься на
наступний сезон, за винятком випадків, визначених п. 22 даної статті.
26. Офіційний представник команди, яка вилучена арбітром з технічної площі, не має
права брати участь у наступному офіційному матчі та до остаточного рішення ДК
АФУ.

Стаття 46. Порядок сплати обов’язкових грошових внесків
1.

Обов’язкові грошові внески за дисциплінарні санкції, застосовані ДК АФУ, КДК ФФУ
або АК ФФУ, клуби повинні сплачувати у порядку встановленому Дисциплінарним
правилами ФФУ.

2.

Обов’язковий грошовий внесок за отримання чотирма і більше футболістами
однієї команди жовтих карток, а також за отримання двома і більше футболістами
однієї команди червоних карток в одному матчі, відповідно 500 грн. та 1000 грн.,
клуб повинен перерахувати на р/р АФУ не пізніше семи днів від дати проведення
матчу.

3.

За невиконання вимог даної статті до клубу/команди застосовуються додаткові
дисциплінарні санкції.

4.

Всі кошти, які надходять на розрахунковий рахунок АФУ від фізичних та юридичних
осіб у порядку ч. 2 цієї статті, спрямовуються на науково-методичну роботу та/або
розвиток дитячо-юнацького футзалу. Рішення по використанню коштів приймає
Президія АФУ.

5.

АФУ здійснює контроль за своєчасністю сплати обов’язкових грошових внесків та
допуску футболісток до участі в чемпіонаті.
Розділ VIІІ. Прикінцеві положення

Стаття 47. Розгляд і вирішення спірних питань
1.

Клуби АФУ зобов’язані:
1.1. Визнавати ФІФА, УЄФА, ФФУ та АФУ головними керівними органами з питань
організації та проведення змагань з футзалу.
1.2. Брати участь тільки в тих змаганнях, які організовані та визнані ФІФА, УЄФА,
ФФУ та АФУ.
1.3. Безумовно дотримуватись статутів та регламентів ФІФА, УЄФА, ФФУ та АФУ.
1.4. Дотримуватися Міжнародного календаря матчів ФІФА та УЄФА.
1.5. Визнавати Спортивний Арбітражний Суд (CAS) у місті Лозанна (Швейцарія), як
єдиний компетентний орган, який приймає рішення з усіх спірних спортивних
питань у відповідності до статутів ФІФА, УЄФА, ФФУ та АФУ, як суд останньої
інстанції.
1.6. Для вирішення будь-яких суперечних питань і конфліктів, що виникають між
суб’єктами футзалу в межах дії Статуту або регламентних документів ФФУ та
АФУ, клуби, офіційні представники та посадові особи, тренери, агенти
футболістів, футболісти повинні вичерпати всі внутрішні засоби правового
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захисту в межах статутних і регламентних норм АФУ, ФФУ, УЄФА, ФІФА, а
також в CAS.
2.

У випадку подання позовних заяв до судів загальної юрисдикції для вирішення
будь-яких суперечних питань і конфліктів, що виникають між суб’єктами футзалу в
межах дії Статуту або регламентних документів ФФУ та АМФУ без попереднього
вичерпання всіх внутрішніх засобів правового захисту в межах статутних і
регламентних норм АФУ, ФФУ, УЄФА, ФІФА та CAS, до заявників застосовуються
дисциплінарні санкції згідно з Дисциплінарними правилами ФФУ.

3.

Зміни та доповнення до Регламенту розглядаються та затверджуються
Виконкомом АФУ та надаються для затвердження Виконкому ФФУ.

4.

Усі Додатки до Регламенту є його невід’ємною частиною.

5.

Перегляд спортивних підсумків
затвердження не допускаються.

чемпіонату

з

будь-яких

причин

після

їх

Стаття 48. Інші питання
Питання, що не врегульовані Регламентом, розглядаються Виконкомом
(Президією) АМФУ на основі законодавства України, вимог ФІФА, УЄФА, ФФУ та
АФУ.

1.

2.

Регламент набуває чинності з моменту затвердження Виконкомом ФФУ.

3.

Регламент діє до моменту затвердження нового Регламенту.

Додаток № 1
Заявковий внесок за участь в чемпіонаті України з футзалу серед жіночих команд
Вищоїої ліги сезону 2019/2020 років та оплата арбітражу

1

Внесок за участь у Чемпіонаті

10 000 грн. з команди-учасниці

Оплата арбітражу в сезоні 2019/2020 років
Офіційна особа

Вартість

Арбітр
500 грн.
Другий арбітр
500 грн.
Третій арбітр
250 грн.
Хронометрист-інформатор
200 грн.
Спостерігач арбітражу
500 грн.
Лікар
150 грн.
Разом:
2100 грн.
Виплату винагород та витрат на відрядження (проїзд та проживання) арбітрам та
спостерігачу арбітражу здійснюють клуби-господарі матчу.
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