1. Мета змагань
Змагання проводяться з метою пропаганди, популяризації та подальшого розвитку футзалу в
Україні.
2. Завдання змагань
- підвищення рівня майстерності футболістів;
- підготовка та відбір кращих гравців до складів національних збірних команд України з футзалу
для участі у чемпіонатах світу, Європи та інших міжнародних змаганнях;
- покращення якості навчально-тренувальної та виховної роботи у клубах, командах та
спортивних організаціях;
- визначення володаря Кубку, кращих команд та гравців;
- пропаганда здорового способу життя.
3. Термін та місця проведення змагань
Кубок України з футзалу проводиться за календарем з роз’їздами з жовтня 2020 року по травень
2021 року у спортивних спорудах, які прийняті Державною комісією з контролю за станом
спортивних споруд на ігрових майданчиках, що відповідають вимогам «Правил гри у футзал» та
мають в наявності:
- електронне табло;
- роздягальні для футболістів команд-учасниць обладнанні душем з гарячою та холодною
водою;
- кімнату для арбітрів обладнану душем;
- кімнату для проведення допінг-контролю;
- місця для офіційних осіб команд у межах технічної площі, які не повинні перешкоджати
огляду глядачам.
Клуб зобов’язаний під час матчу розміщати наявні банери АФУ та партнерів, які надає АФУ та
Українська асоціація футболу (далі – УАФ) у спортивній споруді в місцях що підпадають під
огляд глядачів та телекамер.
Забороняється розміщення реклами тютюнових компаній, агітація, реклама, оголошення
політичної спрямованості та проведення різного роду політичних дій.
4. Керівництво проведенням змагань
Загальне керівництво організацією, підготовкою та проведенням змагань здійснює Департамент
фізичної культури та неолімпійських видів спорту Міністерства молоді та спорту України (далі
– Мінмолодьспорт) та УАФ.
Безпосереднє проведення та управління змаганнями Кубку України з футзалу здійснює АФУ,
згідно з Договором про передачу прав від Федерації футболу України Асоціації футзалу України
щодо організації, управління та проведення змагань з футзалу від 28.08.2020 р., укладеного між
АФУ та УАФ.
Відповідальність за підготовку спортивних споруд до змагань покладається на органи
виконавчої влади з питань фізичної культури та спорту за місцем проведення змагань, АФУ, її
структурні підрозділи (регіональні асоціації, Комітети арбітражу) та клуби/команди учасниці.
5. Учасники та умови проведення змагань
Участь команд «Екстра-ліги» у змаганнях розіграшу Кубку України з футзалу є обов’язковою,
команди учасниці аматорських ліг допускаються до участі у змаганнях за умови подання
відповідної заявки до організаторів змагань.
Заявковий склад команди для участі в матчах розіграшу Кубку України не повинен
перевищувати 29 чоловік (20 спортсменів та 9 офіційних осіб).
До рапорту арбітра вносяться прізвища не більше 14 гравців, із зазначеними номерами кожного
футболіста, а також не більше 5 офіційних представників команди, які є виключно

представниками тренерського штабу, медичного персоналу, начальник та адміністратор
команди.
Футболіст, прізвище якого внесене до рапорту арбітра, вважається учасником матчу, навіть
якщо він безпосередньо не брав участі у матчі.
Футболісти, які заявлені за одну із команд, мають право грати за іншу команду, тільки в разі
переходу в іншу команду під час трансферного періоду, визначеного УАФ, згідно Регламенту
про статус і трансфер футболістів УАФ.
За внесення до рапорту арбітра прізвища відстороненого від участі у матчах або незаявленого
футболіста, команда виключається з розіграшу Кубку, а до клубу застосовуються дисциплінарні
санкції.
Клуб зобов’язаний самостійно вести облік жовтих та червоних карток, отриманих футболістами
і несе за це відповідальність.
Жовті та червоні картки за попередження та вилучення (друге попередження, «позбавлення
явної гольової можливості»), отримані футболістами у матчах Кубку України, підлягають обліку
тільки в кубкових змаганнях з футзалу.
За дві жовті картки отриманні в різних матчах Кубку футболіст (тренер) підлягає відстороненню
на один матч. Відсторонення відбувається у матчах Кубку без рішення КДК УАФ. Дане
відсторонення не розповсюджується на інші змагання.
Перед початком 1/8 фіналу розіграшу Кубку України, всі жовті картки, отримані футболістами в
попередніх матчах анулюються.
За дві жовті картки, отримані в одному матчі, або за червону картку, отриману за «позбавлення
явної гольової можливості», футболіст автоматично підлягає відстороненню на один офіційний
матч Кубку без рішення КДК УАФ.
При отриманні червоної картки в усіх інших випадках футболіст (тренер) не має права брати
участь в офіційних матчах (чемпіонату України «FAVBET Екстра- ліги», першої, другої,
аматорської ліги та Кубку України) до рішення КДК УАФ.
Офіційний представник команди, який вилучений арбітром з технічної площі, не має права
брати участь у будь-якому наступному офіційному матчі до рішення КДК УАФ. Вилучений (або
такий, що відбуває відсторонення) офіційний представник не має права знаходитися ближче ніж
за 20 метрів до технічної площі, йому забороняється знаходитися в приміщеннях, які
допускають контакт з гравцями команди до та під час матчу.
Для участі у змаганнях з футзалу всі учасники обов’язково повинні мати поліс медичного
страхування від нещасного випадку.
Для дотримання правил безпеки під час гри кожен спортсмен – учасник Кубку України з
футзалу повинен мати необхідну екіпіровку, яка відповідає вимогам «Правил гри у футзал».
У разі збігу кольору ігрової форми при проведенні кубкових матчів їїтзмінює команда гостей.
У разі збігу кольору форми воротарів її змінює воротар команди гостей.
До участі у матчі не допускається футболісти, екіпірування яких не
відповідає «Правилам гри у футзал», а до клубу застосовуються дисциплінарні санкції.
6. Система проведення змагань
Кубок України з футзалу проводиться відповідно до цього Регламенту та згідно з чинними в
Україні «Правилами гри у футзал», які не суперечать правилам ФІФА, і погоджені в
установленому порядку з Мінмолодьспортом України.
Кубок України складається з попередніх регіональних етапів та матчів 1/8, 1/4 та «Фіналу
чотирьох».
Попередні етапи проводяться за територіальним принципом серед команд першої, другої та
аматорських ліг з метою визначення необхідної кількості команд учасниць змагань 1/8 фіналу
КубкуУкраїни.
Команди учасниці чемпіонату України «FAVBET Екстра-ліга» сезону 2020/2021 років
розпочинають змагання з 1/8 фіналу.

Командам «FAVBET Екстра-ліга», першої, другої та аматорських ліг для участі в жеребкуванні
визначається рейтинговий номер, який відповідає розташуванню цих команд у турнірних
таблицях відповідних ліг чемпіонатів України 2019/2020 років.
На попередніх етапах пари команд визначаються шляхом сліпого жеребкування з урахуванням
територіального принципу.
Починаючи з 1/8 проводиться сліпе жеребкування кожного етапу.
Переможці матчів до «Фіналу чотирьох» визначаються з двох матчів (вдома та на виїзді).
Господарі та гості визначаються під час жеребкування.
Перед початком «Фіналу чотирьох» проводиться сліпе жеребкування.
Остаточна система проведення та склад учасників розіграшу Кубку України з футзалу
визначається АФУ в залежності від кількості отриманих попередніх заявок.
В строк до 17.02.2021 року АФУ визначає на конкурсній основі місто проведення «Фіналу
чотирьох» Кубку України.
7. Визначення переможців
Переможці попередніх етапів, 1/8 та 1/4 визначаються за підсумками двох матчів (вдома та на
виїзді). За перемогу команда отримує 3 очки, за нічию 1 очко, за поразку 0 очок. Команда, яка
набрала більшу кількість очок в двох матчах являється переможцем. Якщо обидві команди
набрали однакову кількість очок, переможцем визначається команда, яка має кращі наступні
показники:
• краща різниця забитих м’ячів;
• більша кількість м’ячів, забитих на майданчику суперника.
За рівності всіх вищевказаних показників, переможець визначається шляхом пробиття серії 6–ти
метрових ударів (із трьох ударів) згідно з «Правилами гри у футзал».
Переможці 1/2 фіналу («Фінал чотирьох») визначається за підсумками одного матчу, при
нічийному результаті додатковий час не призначається, а переможець визначається шляхом
пробиття серії 6-ти метрових ударів (із трьох ударів) згідно з «Правилами гри у футзал».
В фінальному матчі Кубку України, якщо основний час не виявив переможця, призначається
додатковий час – два тайми по 5 хвилин кожний. У випадку нічийного результату після
закінчення додаткового часу переможець визначається шляхом пробиття серії 6-ти метрових
ударів (із трьох ударів) згідно з «Правилами гри у футзал».
За відмову від участі у змаганнях Кубку України або неявку на матч без поважної причини
Президія АФУ виключає команду зі змагань, а до клубу застосовується дисциплінарні санкції.
8. Нагородження
Команда, що перемогла у фінальному матчі розіграшу Кубку України, нагороджується
перехідним Кубком та дипломом першого ступеня, футболісти, тренери і офіційні представники
команди – медалями та дипломами.
Команда-фіналіст розіграшу Кубку України нагороджується дипломом другого ступеня,
футболісти, тренери і офіційні представники команди – медалями та дипломами.
Делегат, спостерігач арбітражу та арбітри, які проводили фінальний матч Кубку України,
нагороджуються пам’ятними призами АФУ.
Нагородженню за результатами, показаними командами у розіграшу Кубку України підлягають
футболісти, що зіграли за команду 50% і більше матчів.
9. Заявки
Попередні заявки команд на участь у розіграші Кубку України з футзалу подаються письмово до
АФУ на адресу: 01133 м. Київ, пров. Лабораторний, 7А, Будинок футболу, оф. 215 (тел. (044)
521-05-58), а також на електронну адресу АФУ ukraine.amf@gmail.com в строк до 18.09.2020 р.

До змагань допускаються команди, які підтвердили в установлений термін свою участь та в
змозі виконувати вимоги цього Регламенту.
Іменна заявка (заявковий лист) узгоджується з регіональною (обласною/міською) федерацією
футболу, регіональною (обласною/міською) Асоціацією футзалу, завіряється керівником клубу,
головним тренером, спортивним лікарем та спеціальним медичним закладом фізкультурноспортивної спрямованості з печаткою та подається до АФУ в строк до 02.10.2020 р.
Форма заявки для учасників попереднього етапу надсилається учасникам.
Команди «FAVBET Екстра-ліга» та першої ліги допускаються до матчів розіграшу Кубку
України по заявкових листах своїх ліг.
10. Порядок підготовки спортивних споруд та обов’язки клубу- господаря
Підготовка спортивних споруд покладається на її власників.
Власник спортивної споруди не менше, ніж за 2 години до початку змагань зобов’язаний подати
акт про її готовність до проведення змагань.
Клуб – господар матчу несе відповідальність за громадський порядок та безпеку до, під час та
після матчу у спортивній споруді та на прилеглій до неї території, яка визначена у паспорті
спортивної споруди, і повинен мати:
- акт (сертифікат) Державної комісії з контролю за станом
спортивних споруд;
- договір на оренду спортивної споруди;
- угоду клубу або дирекції спортивної споруди із службами медичної допомоги, пожежної
безпеки, органами внутрішніх справ про забезпечення громадського порядку та охорону
учасників змагань, офіційних осіб і глядачів до, під час та після матчів.
Невиконання вимог, передбачених цим пунктом, що стало причиною виникнення надзвичайних
обставин під час проведення змагань, тягне за собою відповідальність, передбачену чинним
законодавством України.
Клуб-господар безкоштовно надає команді – гостей:
- зал для тренувань за домовленістю клубів/команд, бажано у якому буде проводитися матч,
тривалістю 45 хвилин;
роздягальню для команди-гостей, обладнану сидячими місцями, не менше ніж на 16 місць,
вішалками, душем з холодною та гарячою водою;
- 4 м’ячі для тренування та розминки перед матчем;
- 2 м’ячі для проведення матчу.
Під час організації та проведення матчів Кубку рекомендовано дотримуватись вимог медичного
протоколу який використовується під час матчів чемпіонату України «FAVBET Екстра-ліга»
(під час дії карантинних обмежень). Додаток 1.
11. Фінансові витрати
Витрати на організацію та проведення ігор Кубку України несуть: АФУ, Мінмолодьспорт, в
межах коштів, передбачених Єдиним календарним планом спортивних змагань України згідно з
затвердженим кошторисом, клуб-господар – витрати по організації та проведенню матчу
відповідно до даного Регламенту.
Сума винагород за арбітраж та спостерігання арбітражу, а також розмір заякового внеску
затверджується Виконкомом АФУ. (Додаток 2)
На попередніх етапах, в 1/8 та 1/4 фіналу витрати на відрядження арбітрів, спостерігача
арбітражу (оплата проїзду до місця проведення матчу та в зворотному напрямку, проживання)
покладається на клуб – господар.

Витрати по проведенню «Фіналу чотирьох» (матчів 1/2 та фіналу) Кубка України:
- оренда спортивних споруд, автотранспорту, випуск програм та афіш, оплата за організацію
заходів безпеки під час змагань, медичне обслуговування змагань, організація та проведення онлайн трансляції матчів в Інтернет - мережі, проживання та харчування не більше двох
офіційних осіб, визначених АФУ, покладається на організаторів турніру, визначених на
конкурсній основі, та на АФУ;
- витрати на оплату делегатства, арбітражу, спостерігання арбітражу, витрати на відрядження
арбітрів, спостерігачів арбітражу (оплата проїзду до місця проведення змагань та у зворотному
напрямку, проживання), покладаються на команди – учасниці матчів у рівних розмірах.
- витрати на проїзд команд до місця проведення матчів та у зворотному напрямку, харчування та
проживання учасників несуть команди- учасниці змагань та організації, які їх відряджають.
12. Процедура перед початком та після закінчення матчу
Не пізніше ніж за 40 хвилин 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.
За 4 хвилини до початку матчу суддя-інформатор запрошує футболістів 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. Футболісти вітають
глядачів.
Футболісти команди-гостей перед початком матчу розташовуються навпроти своєї технічної
площі, проходять повз арбітрів і команду- господарів, вітаючи кожного рукостисканням, після
чого повертаються на початкову позицію, проходячи за футболістами команди-господарів та
арбітрами, після чого футболісти команди-господаря проходять повз арбітрів, вітаючи кожного
рукостисканням, і повертаються на початкову позицію, проходячи за арбітрами.
Після привітання, арбітр, шляхом жеребкування з капітанами команд, визначає право вибору
воріт та право початкового удару. У фіналі, перед початковим ударом, проводиться
фотографування команд.
13. Призначення делегатів, арбітрів та спостерігачів арбітражу, здійснення арбітражу
При призначенні арбітрів та спостерігачів арбітражу Комітетом арбітражу АФУ, а делегатів
Комітетом з організації та проведення змагань, за можливості, застосовується регіональний
принцип призначень.
Арбітраж здійснюється офіційними особами матчу відповідно до «Правил гри у футзал», змін та
доповнень до них, затверджених Міжнародною Радою футбольних асоціацій. Офіційні особи
матчу зобов’язані виконувати свої обов’язки із відповідальністю, 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.
Прохання щодо заміни арбітрів, призначених на матч, до розгляду не приймаються.
Виплату винагород та витрат на відрядження (проїзд, проживання), делегатам, арбітрам та
спостерігачу арбітражу здійснюють клуби-господарі матчу (крім «Фіналу чотирьох»).
Проїзд офіційних осіб відшкодовується на підставі пред’явлених проїзних документів (автобус
та/чи поїзд класом не вище купе/другий клас Інтерсіті). За необхідності, клуб/команда господар
покриває витрати на проживання офіційних осіб в місті клубу/команди господаря.
14. Допінг-контроль
Кожен футболіст, який бере участь у змаганнях, може підлягати тестуванню на допінг та, у разі
його визначення, зобов’язаний пройти процедуру допінг-контролю.

Організація, порядок, медичні аспекти і процедура проходження допінг-контролю викладені в
«Регламенті проведення допінг-контролю у змаганнях з футболу серед команд професіональних
клубів України».
Керівники клубу та адміністрація спортивної споруди зобов’язані забезпечити необхідні умови
для роботи антидопінгової комісії та безперешкодного отримання проб у футболістів, які
підлягають допінг- контролю.
15. Інші питання
Усі питання, які не врегульовані цим Регламентом, вирішуються Президією АФУ.
За недотримання вимог цього Регламенту та за вчинення дисциплінарних порушень учасниками
змагань – винні особи (клуби/команди) несуть відповідальність згідно з Дисциплінарними
правилами УАФ.
Застосування дисциплінарних санкцій покладається на КДК УАФ.
У разі не вирішення певних питань даним Регламентом – застосовується за анлогією «Регламент
чемпіонату України «FAVBET Екстра- ліга» з футзалу сезону 2020/2021 років».

Додаток 1

ТИМЧАСОВИЙ МЕДИЧНИЙ
ПРОТОКОЛ
Обов’язкове виконання під час організації та проведення
футзальних матчів в Україні серед клубів «FAVBET
Екстра-ліга» в умовах карантину з метою запобігання
поширенню на території України гострої респіраторної
хвороби COVID-19
1.ЗАГАЛЬНІ МЕДИКО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНІ ВИМОГИ
1.1 Футзальним клубам необхідно призначити особу, відповідальну за дотримання
протиепідемічних заходів, передбачених Постановою МОЗУ, затверджену головним державним
санітарним лікарем України № 27 від 26.05.2020 року та постановою Кабінету міністрів України
№ 641 від 22.07.2020 року: контактні дані (ПІП, посада, телефон, електронна пошта)
відповідальної особи. Інформація подається Комітету з організації та проведення змагань АФУ
на адресу comitetvakula@gmail.com за тиждень до старту змагань.
1.2 Командам рекомендовано кожні два тижні проводити ПЛР-тестування гравців та персоналу
клубу з метою зменшення ризиків поширення хвороби. У випадку виникнення позитивних
випадків захворюваності, терміново повідомити Асоціацію футзалу України, яка прийматиме
необхідні організаційні заходи згідно чинного законодавства, актуальних рекомендацій МОЗ та
Регламентів змагань.
1.3 У разі виявлення підтвердження захворювання в однієї особи клубу-учасника матчу, ця
особа не допускається до гри та клуб вирішує питання щодо подальших дій по відношенню до
цієї особи згідно постанов та рішень МОЗ України.
1.4 У разі виявлення підтвердження захворювання в двох і більше осіб клубу-учасника матчу,
матч переноситься на резервні дати за рішення Комітету з організації та проведення змагань.
1.5 Футзальним (футбольним) клубам рекомендовано під час дій вимог карантину пересуватись
до місця проведення матчів використовуючи автобус, в якому виключити присутність сторонніх
осіб.
2. ЗОНУВАННЯ СПОРТИВНИХ СПОРУД
2.1 Територія спорткомплексу (спортзалу) має бути чітко розділена на дві зони:
зона 1 «внутрішній простір» та зона 2 «трибуни».
2.2 Клуб-господар організовує мінімум 2 вхідних контроля з температурним скринінгом за
допомогою інфрачервоного термометра, який здійснює медична служба споруди (клубу) для
усіх працівників у зонах 1 та 2. Усі працівники у зонах 1 та 2 повинні весь час використовувати
засоби індивідуального захисту. На вході та виході до кожної зони, роздягальнях команд та
кімнатах арбітрів та делегата обов’язкова наявність антисептиків для дезинфекції рук.
Кожні три години повинна проводитись повна дезинфекція роздягалень.
2.3 Одночасно по всій території спорткомплексу можуть перебувати не більше 70 осіб, а в зоні 1
– не більше 50 осіб. Також обов’язковим є застосування правила про одного учасника на 5
квадратних метрів. Місця для запасних гравців в технічній площі повинні бути розширені з
урахуванням кількості людей. Всі присутні в спортивній споруді, окрім безпосередніх учасників
матчу (футболісти, арбітри, тренери) повинні знаходитись в захисних масках.
2.4 При плануванні потреби дизенфікуючих засобів враховується загальна кількість людей у
відповідній зоні на весь ігровий день.

2.5 Делегат матчу має право здійснити перевірку кількості осіб, задіяних у проведенні матчу та
відповідність матчу вимогам цього протоколу.
2.6 Зона «1». Простір, який знаходиться на ігровому майданчику, технічна площа, коридор
для виходу команд та арбітрів на майданчик, роздягальні футболістів та арбітрів.
Зона «1»
Категорія осіб/приміщень

Максимальна
кількість осіб
28
8
4
4
1
2
1
1
1

Футболісти
Тренерський та технічний штат
Арбітри
Особи, що виносять прапори
Особи які відповідають за безпеку
Представники ТВ мовника (за необхідністю)
Фотографи
Медична служба
Персонал спорткомплексу

2.7 Зона «2». Трибуни, медіа-зони, пункти управління, диспетчерські пункти, службові
приміщення.
Зона «2»
Категорія осіб
Особи, які відповідають за безпеку
Медична служба, ДСНС, Національна поліція
Співробітники спорткомплексу
Офіційні представники команд (Президент, спортивний директор,
тощо)
Офіцер допінг-контролю (у разі його призначення)
Офіційні особи матчу (делегат, спостерігач арбітражу)
Організатори проведення змагань (УАФ, АФУ)

Кількість осіб
2
За згодою
6
6

1
2
1

3. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ МАТЧУ. ОПЕРАЦІЙНІ ПИТАННЯ
3.1 Проведення організаційної наради
Проведення передматчевої організаційної наради розпочинається не пізніше ніж за 90 хвилин до
початку матчу з інтервалом у часі (окремими групами) в проміжку часу 10 хв. з дотриманням
санітарно-гігієнічних заходів згідно таблиці, що додається нижче. Клуб-господар повинен
повідомити всі відповідні служби про дотримання вимог та присутності на організаційній нараді
всіх осіб згідно таблиці.
Перелік осіб/відповідних служб (приклад)
Служба
забезпечення
порядку
(представник
спорткомплексу)
Медична служба
Поліція
Адміністрація спорткомплексу
Офіційні представники команди гостей
Офіційні представники команди господарів
Делегат матчу

10.30
1

10.40
1

10.50
1

11.00
1

1
1
1

1

1
1
1

1
1
1

1

Спостерігач арбітражу
Арбітр матчу
Представник бродкастера (за необхідності)
Лікарі команд-учасниць
Представник офіційного мовника (за необхідності)

1

1
1

1
1

1

1
2
1

3.2 За 75 хвилин перед початком матчу лікар команди передає Делегату матчу список усіх присутніх
членів команди у зоні 1 згідно п.2.6. У списку фіксується температура тіла на день матчу та
результат останнього ПЛР тесту на COVID-19 (з підтверджуючими документами).
ЗРАЗОК
Список команди «__________________________», дата _____________
ПІБ
посада
Дата
Температура
ПЛР тест
народження
тіла
Петренко Іван
Футболіст
01.01.2000
36,6
21.08.2020
Іванович
негативний
Іваненко Петро
Тренер
01.01.1990
36,6
21.08.2020
Петрович
негативний

№
1
2

3
Лікар команди

Підпис

3.3 Перевірка екіпіровки команд


Перевірка екіпіровки здійснюється біля дверей роздягальні (не в зоні збору).

3.4 Технічна зона


Знаходиться з боку лави для запасних футболістів.



Запасні футболісти та тренерський штат повинні користуватися засобами індивідуального
захисту.



Мінімізація телевізійної концепції у внутрішньому просторі (за необхідності).



Рекомендації стосовно розміщення футболістів та тренерського штабу на лаві для запасних:
-

Займати кожне 2-е або 3-е місце.

-

Варіанти розширення лави запасних: зона трибуни (при наявності прямого доступу) або
додаткові стільці / лавки в продовження лавок запасних.

3.5 Початок матчу та перерва між таймами


За процедурою передбаченою п.12 Постанової МОЗУ затвердженої головним державним
санітарним лікарем України № 27 від 26.05.2020 року. Без рукостискань між командамисуперницями та бригадою арбітрів.

3.6 Після закінчення матчу


Прес-центр і змішана зона залишаються закритими.



Прес-аташе клубу-господаря організовує та проводить післяматчеві інтерв’ю з головними
тренерами (представниками команд) команд.

4. ОРГАНІЗАЦІЯ ТРАНСЛЯЦІЇ / РОБОТА В СПОРУДІ
4.1 На вхідному контролі регулюється допуск в спорткомплекс співробітників, присутність яких
необхідна.
4.2 ТВ-менеджер відповідає за планування і здійснення всього процесу виробництва, будучи
сполучною ланкою з усіма, хто залучений в процес виробництва і з особою, відповідальною за
дотримання протиепідемічних заходів.
4.3 Особлива увага до дезінфекції перед і після кожного користування спільно використовуваного
обладнання.
4.4. Особи, зайняті у внутрішньому просторі, повинні залишатися біля свого обладнання / на
робочому місці. Переміщатися тільки в разі гострої необхідності. Маршрути пересування повинні
бути, по можливості, скорочені. Особливо повинні суворо дотримуватися інтервали (мінімум 1.5 м).
4.5. Закриті приміщення повинні провітрюватися три-чотири рази на день тривалістю по десять
хвилин, в ідеальному випадку виробничий процес повинен відбуватися з відкритими дверима.
4.6 Поведінка під час зустрічей учасників виробництва має відповідати чинним гігієнічним
правилам, особливо в частині дотримання дистанції. Комунікація повинна відбуватися, по
можливості, по електронній пошті, телефону.
4.7. Проведення інтерв’ю за можливістю має відбуватися на території ігрового поля або в
спеціальному приміщені з дотримуванням обмеження не більше однієї особи на 10 кв. м. площі
приміщення.
5. Заключні положення
5.1 Відповідальність за дотримання вимог чинного законодавства, Постанов Кабінету Міністрів
України та затверджених чинних санітарно-епідемічних норм у регіоні при проведенні
тренувального процесу та футзальних матчів, покладається на футзальні клуби учасники змагань.

Даний документ погоджений:
Комітетом з організації та проведення змагань АФУ;
Спортивно-медичним Комітетом УАФ (протокол №2 від 27.05.2020 р.);
Виконавчою дирекцією АФУ (27.07.2020 р.)

Додаток 2
Оплата арбітражу Кубку України з футзалу в сезоні 2020/2021 років
(попердній етап, 1/8 фіналу, 1/4 фіналу)
Для аматорських команд:

№

Офіційна особа

Розмір
виплат

Добові,грн./доба

1

Арбітр

1000 грн

Відсутні

2

Другий арбітр

1000 грн

Відсутні

3

Третій арбітр

300 грн

Відсутні

4

Хронометрист

200 грн

Відсутні

5

Спостерігач арбітражу

1000 грн

Відсутні

6

Суддя-інформатор

200 грн

Відсутні

7

Лікар

200 грн

Відсутні

8

Делегат*

1000 грн

Відсутні

Виплату винагород та витрат на відрядження (проїзд та проживання) арбітрам та спостерігачу арбітражу
здійснюють клуби-господарі матчу.
*Призначення Делегата можливе починаючи з 1/8 фіналу.

Для команд «FAVBET Екстра –ліги» :

№

Офіційна особа

Розмір
виплат

Добові,грн./доба

1

Арбітр

2000 грн

Відсутні

2

Другий арбітр

2000 грн

Відсутні

3

Третій арбітр

400 грн

Відсутні

4

Хронометрист

400 грн

Відсутні

5

Спостерігач арбітражу

2000грн

Відсутні

6

Суддя-інформатор

200 грн

Відсутні

7

Лікар

200 грн

Відсутні

8

Делегат*

2000 грн

Відсутні

Виплату винагород та витрат на відрядження (проїзд та проживання) арбітрам та спостерігачу арбітражу
здійснюють клуби-господарі матчу.
*Призначення Делегата можливе починаючи з 1/8 фіналу.

Оплата арбітражу Кубку України з футзалу в сезоні 2020/2021 років
(«Фінал чотирьох»)

№

Офіційна особа

Розмір
виплат

Добові,грн./доба

1

Арбітр

2500 грн

Відсутні

2

Другий арбітр

2500 грн

Відсутні

3

Третій арбітр

400 грн

Відсутні

4

Хронометрист

400 грн

Відсутні

5

Спостерігач арбітражу

2500 грн

Відсутні

6

Делегат

2500 грн

Відсутні

7

Суддя-інформатор

200 грн

Відсутні

8

Лікар

200 грн

Відсутні

Виплату винагород та витрат на відрядження (проїзд та проживання) арбітрам, спостерігачу арбітражу та делегату
здійснюють клуби-учасники матчу в рівних частинах.

Заявковий внесок за участь в Кубку України сезону 2020/2021 років для команд другої ліги
та аматорських ліг складає 4000 грн. з команди.

