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
вересня 2017 року по травень 2018 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 Федерація футболу України (далі – ФФУ) 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 ФФУ. 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 15.07.2016 р., укладеного між АФУ та ФФУ.
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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 ФФУ.
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
підлягає відстороненню на один матч. Відсторонення відбувається у
матчах Кубку без рішення КДК ФФУ. 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 ФФУ.
При отриманні червоної картки в усіх інших випадках футболіст не
має права брати участь в офіційних матчах (чемпіонату України «Екстраліги», першої, другої, аматорської ліги та Кубку України) до рішення КДК
ФФУ.
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Офіційний представник команди, який вилучений арбітром
з
технічної площі, не має права брати участь у будь-якому наступному
офіційному матчі до рішення КДК ФФУ. 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 її
змінює 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 Кубку України.
Команди учасниці чемпіонату України «Екстра-ліга» сезону
2017/2018 років розпочинають змагання з 1/8 фіналу.
Командам «Екстра-ліги», першої, другої та аматорських ліг для
участі в жеребкуванні визначається рейтинговий номер, який відповідає
розташуванню цих команд у турнірних таблицях відповідних ліг
чемпіонатів України 2016/2017 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.
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Остаточна система проведення та склад учасників розіграшу Кубку
України з футзалу визначається АФУ в залежності від кількості
отриманих попередніх заявок.
В строк до 17.02.2018 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.
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.
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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
25.09.2017 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 фізкультурно-спортивної спрямованості з печаткою та
подається до АФУ в строк до 30.09.2017 р.
Форма заявки для учасників попереднього етапу додається
(Додаток 1).
Команди «Екстра – ліги» та першої ліги допускаються до матчів
розіграшу Кубку України по заявкових листах своїх ліг.
10. Порядок підготовки спортивних споруд та обов’язки клубугосподаря
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;
6

- 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.
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 Положення.
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 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
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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 командугосподарів, 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 арбітрів та спостерігачів арбітражу, здійснення
арбітражу
При призначенні арбітрів та спостерігачів арбітражу Комітетом
арбітражу АФУ, 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)
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
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безперешкодного отримання проб у футболістів, які підлягають допінгконтролю.
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 ФФУ.
Застосування дисциплінарних санкцій покладається на КДК ФФУ.
У разі не вирішення певних питань даним Регламентом –
застосовується за анлогією «Регламент чемпіонату України «Екстраліга» з футзалу сезону 2017/2018 років».
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Додаток 1

УЗГОДЖЕНО:
Керівник регіональної (обласної/міської )федерації
футболу
_______________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

Підпис____________________
“_______”______________________20___р.

ЗАЯВКОВИЙ ЛИСТ

команди_____________________________на участь у змаганнях розіграшу Кубку України з
футзалу в сезоні 2014/2015 р.р.
№
п/
п

Прізвище, ім’я та по
батькові (повністю)

День, місяць,
рік народження

Амплуа

Спортивне звання

Дозвіл лікаря

1.
2.

Завіряю:

М.П.

Керівник регіональної
(обласної/міської )
Асоціації міні-футболу
(футзалу)
ПІБ_____________________
Підпис___________________
“____”_________________20______р.

Затверджую:

М.П.

Керівник футзального клубу:
Посада__________________
ПІБ_____________________
Підпис___________________
Головний тренер
ПІБ____________________
Підпис__________________

Дозволено
грати:__________________
(_______________________)
футболістам
Лікар:___________________
(ПІБ)

Підпис___________________
М.П.
“____”______________________20____р.
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Додаток 2
Оплата арбітражу Кубку України з футзалу в сезоні 2017/2018 років
(попердній етап, 1/8 фіналу, 1/4 фіналу)
Для аматорських команд та команд першої ліги:

№

Офіційна особа

Розмір
виплат

Добові,грн./доба

1

Арбітр

1000грн

Відсутні

2

Другий арбітр

1000грн

Відсутні

3

Третій арбітр

200грн

Відсутні

4

Хронометрист

200грн

Відсутні

5

Спостерігач арбітражу

1000грн

Відсутні

6

Суддя-інформатор

200грн

Відсутні

7

Лікар

200грн

Відсутні

Виплату винагород та витрат на відрядження (проїзд та проживання) арбітрам та спостерігачу арбітражу
здійснюють клуби-господарі матчу.

Для команд «Екстра –ліги» :

№

Офіційна особа

Розмір
виплат

Добові,грн./доба

1

Арбітр

1500грн

Відсутні

2

Другий арбітр

1500грн

Відсутні

3

Третій арбітр

400грн

Відсутні

4

Хронометрист

400грн

Відсутні

5

Спостерігач арбітражу

1500грн

Відсутні

6

Суддя-інформатор

200грн

Відсутні

7

Лікар

200грн

Відсутні

Виплату винагород та витрат на відрядження (проїзд та проживання) арбітрам та спостерігачу арбітражу
здійснюють клуби-господарі матчу.

11

Оплата арбітражу Кубку України з футзалу в сезоні 2017/2018 років
(«Фінал чотирьох»)

№

Офіційна особа

Розмір
виплат

Добові,грн./доба

1

Арбітр

2500грн

Відсутні

2

Другий арбітр

2500грн

Відсутні

3

Третій арбітр

400грн

Відсутні

4

Хронометрист

400грн

Відсутні

5

Спостерігач арбітражу

2500грн

Відсутні

6

Суддя-інформатор

200грн

Відсутні

7

Лікар

200грн

Відсутні

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