 Організація заходів безпеки під час змагань
 Організація телевізійних та Інтернет трансляцій
10. Арбітрів та спостерігача арбітражу призначає Комітет арбітражу АФУ.
11. Футболісти, які не відбули термін відсторонення від участі в матчах
чемпіонату та Кубку України, до матчу за Суперкубок не допускаються.
12. Якщо основний час матчу закінчився в нічию, володар Суперкубку
визначається за допомогою серії 6-метрових ударів (по три удари) (згідно з
Правилами ФІФА) без додаткового часу.
Стаття 2. Нагородження
1. Команди зобов’язані взяти участь у церемоніях відкриття матчу та
нагородження. За відмову від участі, до клубу застосовується дисциплінарна
санкція – грошовий внесок на розрахунковий рахунок АФУ в сумі 12 000
(дванадцять тисяч) гривень.
2. Нагородження володаря Суперкубку та учасника матчу проводиться
наступним чином:
 Команда, яка перемогла у матчі за Суперкубок нагороджується
перехідним призом «Суперкубок України», дипломом АФУ.
Футболісти, тренери та керівники нагороджуються медалями
«Володар Суперкубку України».
 Команда-учасниця матчу за Суперкубок нагороджується дипломом
АФУ. Футболісти, тренери та керівники нагороджуються медалями
«Учасник Суперкубку України».
3. Головні тренери команд-учасниць після закінчення матчу зобов’язані взяти
участь в прес-конференції. За відмову від участі у прес-конференції до клубу
застосовується дисциплінарна санкція – грошовий внесок на розрахунковий
рахунок АФУ в сумі 4000 (чотири тисячі) гривень.
Стаття 3. Заключні положення
1. Ситуації, що не передбачені цим Регламентом регулюються Комітетом з
організації та проведення змагань АФУ або Президією АФУ.
2. Зміни та доповнення до цього Регламенту затверджує Виконком АФУ.
3. У разі не вирішення певних питань даним Регламентом – застосовується за
анлогією «Регламент чемпіонату України «Екстра-ліга» з футзалу сезону
2017/2018 років».
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Додаток № 1

Суми винагород за матч:

№

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

2000 грн.

Відсутні

6

Суддя-інформатор

200 грн.

Відсутні

7

Лікар

200 грн.

Відсутні

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