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Глава I. НОРМАТИВНО ПРАВОВА БАЗА РЕГЛАМЕНТУ 

Стаття 1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЮ БАЗОЮ РЕГЛАМЕНТУ Є: 

1.1. Закон України «Про фізичну культуру і спорт» 1993 р., зі змінами та доповненнями 2005 р. 

Постанова Кабінету Міністрів України від 18.12.2012 р. № 341 «Про порядок підготовки 

спортивних споруд та інших спеціально відведених місць для проведення масових спортивних та 

культурно - видовищних заходів» 1998 р. 

1.2. Закон України «Про особливості забезпечення громадського порядку та громадської безпеки у 

зв’язку з підготовкою та проведенням футбольних матчів» від 08.07.2011 р. 

1.3. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2012 р. № 341 «Про затвердження 

Порядку організації робіт і забезпечення громадського порядку та громадської безпеки під час 

проведення футбольних матчів». 
1.4. Правила гри 2020–2021 р.р. 
1.5. Правила поведінки глядачів на стадіонах під час відвідування футбольних матчів, 

затвердженні Президією Федерації Футболу України 24 жовтня 2002 р. 
1.6. Статутні документи ГС «Одеська обласна футбольна асоціація» (далі - Асоціація). 
1.7. Статутні та регламентні документи ФІФА, УЕФА та УАФ. 

1.8. Регламент інфраструктури стадіонів та заходів безпеки проведення змагань з футболу ФФУ 

2013 р. 
1.9. Регламент УАФ зі статусу і трансферу футболістів. 
1.10. Договір про співпрацю між Управлінням фізичної культурі і спорту Одеської ОДА та 

Асоціацією. 
1.11. Дисциплінарні правила Асоціації. 

 
ГЛАВА II. МЕТА І ЗАВДАННЯ РЕГЛАМЕНТУ 

 

Стаття 2. МЕТА РЕГЛАМЕНТУ 

Метою Регламенту є визначення принципів організації та проведення змагань з футболу серед 

аматорських команд Одеської області під егідою Асоціації, порядку, норм і правил відносин між 

суб’єктами аматорського футболу на основі створення системи прав, обов’язків і відповідальності 

суб'єктів футболу. 

 

Стаття 3. ЗАВДАННЯ РЕГЛАМЕНТУ 

1. Сприяння проведенню змагань на рівні вимог статутних і регламентних документів УАФ та 

Асоціації. 

2. Встановлення порядку здійснення керівництва та контролю за організацією та проведенням 



змагань. 

3. Встановлення дисциплінарних санкцій до порушників Правил гри, організації та проведення 

змагань. 

 

ГЛАВА III. МЕТА І ЗАВДАННЯ ЗМАГАНЬ 

 

Стаття 4. МЕТА ЗМАГАНЬ 

Метою змагань є популяризація та піднесення престижу футболу в Одеської області, 

забезпечення дозвілля та залучення до занять футболом широких верств населення, визначення 

чемпіона. 

 

Стаття 5. ЗАВДАННЯ ЗМАГАНЬ 

Завданнями змагань є: 

1) Сприяння подальшому розвитку футболу в Одеській області. 

2) Підвищення рівня майстерності футболістів та поповнення професійних команд Одеської 

області місцевими вихованцями.  

3) Створення необхідних умов для підготовки та успішного виступу клубних та збірних команд 

Одеської області у всеукраїнських змаганнях. 

4) Сприяння оздоровленню широких верств населення Одеської області. 

5) Визначення місця команд у турнірній таблиці відповідно до вимог Регламенту. 

6) Створення комфортних та безпечних умов для учасників змагань і глядачів. 

 

Глава IV. УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ 

 

  Стаття 6. КЕРІВНИЦТВО ЗМАГАННЯМИ 

1. Відповідно до Статуту Асоціації, виключне право на загальне керівництво і контроль за 

організацією та проведенням обласних змагань з футболу належить Виконкому Асоціації. 

2. Безпосередня організація та оперативний контроль за проведенням змагань покладається на 

Комітет з проведення змагань Асоціації (далі – Комітет), яким належить право оперативного 

прийняття рішень щодо проведення змагань. 

3. Комітет має право розглядати і приймати рішення з усіх питань, що стосуються порушення 

Регламенту. 

4. Усі питання, що не передбачені цим Регламентом, регулюються Комітетом, Контрольно-

дисциплінарним комітетом (далі – КДК) та Апеляційним комітетом Асоціації. 

5. Сторона, яка не згодна з рішенням Комітету, подає аргументовану заяву до КДК Асоціації. 

 

Стаття 7. ОФОРМЛЕННЯ ЗАЯВОЧНИХ ДОКУМЕНТІВ. ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У 

ЗМАГАННЯХ 

1. У надрукованому в 2-х примірниках заявочному листі команд обох груп вноситься не більш ніж 

30-ти прізвищ футболістів. 

2. Заявочний лист команди підписується представником команди, візою лікаря про допуск гравців 

до змагань (поліклініка, лікарня або обласний лікарсько-фізкультурний диспансер) і 

затверджується представником ООФА. 

 

Стаття 8. МІСЦЯ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ 

1. Матчі проходять на головних стадіонах турніру: УТБ «Чорноморець» в Отраді і УТБ 

«Чорноморець» на вул. Архітекторська. 

2. За рішенням Комітету, матчі можуть бути зіграні на інших стадіонах. 

 



 

 

Стаття 9. СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ ЗМАГАНЬ 

1. У змагання приймає участь 16 команд, які грають в одне коло, утворюючи перший груповий 

етап. 

1.1. На першому груповому етапі всі команди-учасниці змагань розподіляються на дві групи «А» і 

«Б» - ігри проходять в одне коло. 

1.2. Після того, як були зіграні матчі першого етапу, до другого етапу змагань з усіма набраними 

показниками виходять команди з 1-го по 4-е місця, що формують «Фінальну частину», команди з 

5-го по останнє місце формують «Малий Кубок». 

2. На другому етапі («Фінальна частина» і «Малий Кубок») команди групи «А» зіграють в одне 

коло тільки з командами групи «Б» (команди з однієї групи не зустрічаються). 

2.1. Наприкінці «Фінальної частини» (виходячи з турнірної таблиці) формуються чвертьфінали: 

3 місце - 6 місце, 4 місце - 5 місце, після чого переможці матчів виходять до півфіналу; 

3. Команди, які зайняли перші два місця у «Фінальній частини» - виходять до півфіналу змагань, 

де продовжать грати за наступною схемою: 

1 місце - переможець пари 4-е місце - 5 місце, 2 місце - переможець пари 3-е місце - 6 місце 

3.1. Наприкінці півфінальних ігор команди-переможці зіграють фінальний матч, команди, які 

програли - матч за 3-е місце. 

3.2. Матч за 3-е місце та Фінальний матч складається з однієї гри. 

4. Команди, які зайняли перші чотири місця у «Малому Кубку» грають півфінали, за такою 

схемою: 

1 місце – 4 місце, 2 місце – 3 місце 

4.1. Наприкінці півфінальних ігор «Малого Кубку», команди-переможці зіграють фінальний матч 

 

Стаття 10. КАЛЕНДАР МАТЧІВ 

1. Календар змагань складається та затверджується Виконкомом та Головою Комітету. 

2. Право на перенесення матчу у випадках непередбачених нормативно-правових актів належить 

Комітету. 

 

Стаття 11. ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЬ КОМАНД У ТУРНІРНІЙ ТАБЛИЦІ 

1. За перемогу команді нараховується 3 (три) очки, за нічию - 1 (одне) очко, за поразку очок не 

нараховується. 

2. Місця команд визначаються за результатами, отриманими у всіх матчах: 

a) найбільша кількість набраних очок; 

б) найбільше перемог; 

в) найкраща різниця м'ячів; 

г) найбільша кількість забитих м'ячів; 

3. У разі рівності результативності 2 і більше команд мають перевагу команд, які мають найкращі 

показники в матчах з усіма конкурентами 

a) найбільша кількість набраних очок, у зустрічах між цими командами; 

б) найбільша кількість перемог у зустрічах між цими командами; 

в) найкраща різниця м'ячів у зустрічах між цими командами; 

г) найбільша кількість голів, забитих у зустрічах між цими командами; 

г) найбільша кількість перемог проти з усіма командами турніру; 

д) найкраща різниця м'ячів з усіма командами турніру; 

е) найбільша кількість забитих м'ячів з усіма командами турніру; 

є) найменша кількість жовтих карток протягом усього турніру; 

ж) найменша кількість червоних карток протягом усього турніру; 

4. У разі рівності показників, зазначених у розділі 3 цієї статті, місця команд визначаються 

жеребкуванням, яке проводить Комітет. 



 

Стаття 12. НАГОРОДЖЕННЯ 

1. Нагородження переможців та призерів змагань проводиться ООФА. 

2. Переможці та номінанти нагороджуються кубками, медалями, грамотами та пам'ятними 

призами. 

 

Стаття 13. НЕЯВКА КОМАНДИ НА МАТЧ. ВИКЛЮЧЕННЯ КОМАНДИ ЗІ  

ЗМАГАНЬ 

1. За неявку команди на матч Першості без поважної причини їй зараховується технічна поразка 

(0:3), команді-суперниці - перемога (3:0). До команди, яка не з’явилася на матч, застосовуються 

санкції згідно Дисциплінарних правил Асоціації. 

2. За неявку команди на матч без поважної причини у двох останніх турах Першості їй 

зараховується технічна поразка (0:3), команді-суперниці - перемога (3:0), також з цієї команди 

знімається 3 очка (за кожну неявку у кожному турі) з турнірної таблиці та застосовуються санкції 

згідно Дисциплінарних правил Асоціації. 

3. Якщо обидві команди не з'явилися на матч Першості, їм зараховується технічна поразка (-:-). А 

до команд застосовуються санкції згідно Дисциплінарних правил Асоціації. 

4. За повторну неявку команди на матч Першості, без поважної причини, може бути розглянуте 

питання зняття команди з подальшої участі у Чемпіонаті та першості. 

5. У випадку прийняття такого рішення Асоціацією, якщо команда, яку виключено зі змагань, 

провела половину i більше матчів першого етапу, їй зараховуються технічні поразки в матчах, які 

залишились (0:3), а командам-суперницям зараховуються перемоги (3:0), якщо менше половини 

матчів - результати анулюються. 

 

Стаття 14. ПЕРЕНОС МАТЧУ 

1. Право переносу календарних матчів належить Комітету і допускається (день і/або годину) у 

випадках:  

1.1. форс-мажорних обставин. 

1.2. внесення Виконкомом Асоціації змін до календаря змагань. 

1.3. якщо часовий проміжок між двома офіційними матчами команди складає менше 48 годин.  

1.4. якщо команда бере участь у змаганнях, які включені в Єдиний календар спортивно-масових 

заходів Асоціації, або якщо за збірну команду області в цих змаганнях задіяні три та більше 

футболіста команди. 

1.5. участь команди у міжнародних або будь-яких інших турнірах під час проведення Першості не 

є підставою для перенесення ігор. 

1.6. якщо у однієї з команд є необхідність перенести календарну гру, офіційний представник 

команди повинен попередити Комітет не менше ніж за 7 (сім) календарних днів до дати 

проведення матчу. Матч може бути перенесений тільки за згодою обох команд-учасниць матчу. 

1.7. у разі виявлення випадків захворювання гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARSCoV-2. 

1.7.1. для підтвердження діагнозу захворювання гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARSCoV-2, необхідно надати відповідну документацію (висновок 

лікаря та результат ПЛР тесту). 

2. Ігри, перенесені з будь-якої причини, повинні відбутися відразу після не зіграних командою 

матчів туру (вівторок, середа, четвер) 

 

Стаття 15. УЧАСНИКИ МАТЧІВ ТА ФУТБОЛІСТИ 

1. До змагань допускаються футболісти, які досягли 16-річного віку або гравці, які приймають 

участь у Чемпіонаті ДЮФЛ України серед команд U-16 и мають медичний допуск. 

2. Під час матчів Першості офіційний представник команди зобов'язаний включити в лист Рапорту 

арбітра імена та прізвища не більше 20 гравців (11 основних і 9 запасних). 

3. До участі в змаганнях допускаються футболісти 2000 року народження і молодші, які мають 



статус професійних гравців; 

4. До участі в змаганнях допускаються футболісти 1985 року народження і старші, які мають 

статус професійних гравців; 

5. До участі допускаються футболісти різних команд одного клубу у різних групах змагань. 

5.1. У разі, якщо обидві команди клубу, за підсумками першого групового етапу, 

кваліфікуються до одного і того ж етапу («Фінальна частина» або «Малий кубок») – клуб 

зобов’язаний надати дві окремі, незалежні одна від одної заявки команд. 

6. У заявці команди у змаганнях можуть приймати не більше 3 (трьох) гравців зі статусом 

футболіста-професіонала, з обов'язковим грошовим внеском 500,00 грн. для одного футболіста. 

6.1. Футболіст-професіонал може набути статусу футболіста-аматора за умови закінчення 30 

(тридцяти) денного строку від припинення діяльності в статусі професіонала. Вказаний строк 

визначається від дати, коли футболіст брав участь в останньому офіційному матчі, як і 

професіонал. 

7. Після того, як арбітр отримав лист Рапорту арбітра, за умови, що матч не розпочався, діють такі 

положення:  

а) якщо будь-хто з одинадцяти футболістів, зазначених у листі Рапорту арбітра, не має можливості 

розпочати матч у стартовому складі, його/їх може замінити будь-який футболіст з числа запасних, 

внесених до Рапорту арбітра. Така заміна лише скоротить кількість запасних футболістів, кількість 

замін у матчі при цьому залишається незмінною. Футболіст, який був замінений до початку матчу, 

не має права брати участь у матчі, але, якщо арбітра не проінформували про заміну, тоді гравець 

основного складу, якого було замінено, згідно Правил гри, стає заявленим запасним гравцем, а 

арбітр доповідає про інцидент у відповідні інстанції. 

б) якщо будь-хто з 9 (дев’яти) запасних футболістів (крім воротарів), зазначених у листі Рапорту 

арбітра, не має можливості взяти участь у матчі, його/їх замінити не можна. 

в) якщо воротар, прізвище якого внесено до листа Рапорту арбітра, до початку матчу не має 

можливості взяти участь у матчі, він може бути замінений іншим воротарем команди, прізвище 

якого не було внесено до листа Рапорту арбітра. 

г) футболіст, прізвище якого не внесено до листа Рапорту арбітра, не має права брати участь у 

матчі. 

д) якщо футболіст, якого замінено до початку (проінформувавши про це арбітра) або в процесі 

матчу, або вилучено, або не внесено до листа рапорту арбітра, у подальшому безпосередньо брав 

участь у матчі, то його команді зараховується поразка (0:3), команді-суперниці - перемога (3:0), а 

до клубу (команди) застосовуються дисциплінарні санкції згідно Дисциплінарних правил 

Асоціації. Якщо різниця м’ячів у матчі більша або дорівнює трьом на користь команди, якій 

зараховано перемогу, рахунок залишається незмінним. 

8. Учасником матчу вважається футболіст, прізвище якого внесено до Рапорту арбітра, навіть 

якщо він не виходив на поле. 

9. За внесення до листа Рапорту арбітра прізвища відстороненого від участі в матчах або 

незаявленого футболіста, у разі, якщо цей футболіст безпосередньо не брав участі у матчі, то до 

його клуба застосовуються дисциплінарні санкції згідно Дисциплінарних правил Асоціації. 

10. За внесення до листа Рапорту арбітра прізвища відстороненого від участі в матчах або 

незаявленого футболіста, у разі, якщо цей футболіст безпосередньо брав участь у матчі (виходив 

на футбольне поле), його команді зараховується поразка (0:3), а команді-суперниці – перемога 

(3:0). 

11. Якщо у матчі перемогла команда-суперниця, тоді рахунок залишається незмінним. 

12. Якщо до листа Рапорту арбітра у складі обох команд внесені прізвища відсторонених від 

участі в матчах або незаявлених футболістів, але ці футболісти безпосередньо не брали участі у 

матчі, тоді до обох клубів застосовуються санкції згідно Дисциплінарних правил Асоціації. 

13. Якщо до листа Рапорту арбітра у складі обох команд внесені прізвища відсторонених від 

участі в матчах або незаявлених футболістів, і ці футболісти безпосередньо брали участі у матчі 

(виходили на футбольне поле), тоді обом командам зараховується поразка (0:3). 

14. До команд, які порушили пункти 9, 12 цієї статті, застосовуються дисциплінарні санкції згідно 



Дисциплінарних правил Асоціації. 

15. Запасні футболісти, а також не більше 5 (п’яти) офіційних осіб команди, прізвища яких внесені 

до листа Рапорту арбітра, під час матчу повинні перебувати на місцях, відведених для них у 

технічній зоні. 

16. Особи, прізвища яких не внесені до листа Рапорту арбітра, а також вилучені з поля футболісти, 

під час матчу не мають права перебувати у технічній зоні. 

17. Розминка запасних футболістів під час матчу дозволяється біля кутового флагштока за лінією 

воріт своєї команди або за першим асистентом арбітра. 

18. Одночасно розминку можуть проводити не більше трьох футболістів від кожної команди у 

формі, яка відрізняється за кольором від форми учасників матчу та арбітрів. 

19. У матчі дозволяється заміна не більше 9 (дев’ятьох) футболістів, вони проводяться з числа 

футболістів, прізвища яких внесені до листа Рапорту арбітра. 

20. Зворотні заміни не допускаються (виняток тільки для гравців-ветеранів, починаючи з 40 років 

за роком народження і не більше 4 замін від загальної кількості замін). 

21. Якщо команда протягом матчу проведе заміну більше 9 (дев’ятьох) гравців або більше 4 замін 

від загальної кількості замін для гравців-ветеранів , їй зараховується поразка (0:3). 

 

 Стаття 16. ПРИПИНЕННЯ, ДОГРАВАННЯ, ВИМУШЕНЕ ПЕРЕНЕСЕННЯ МАТЧУ  
1. У разі припинення матчу арбітром з вини однієї з команд, цій команді зараховується технічна 

поразка з рахунком (0:3). 

2. Матч може бути припинено з причин: а) втручання в нього третіх осіб, у тому числі глядачів; 

б) недисциплінованої поведінки футболістів однієї чи обох команд, яка унеможливлює подальше 

проведення гри; в) присутності на полі у складі однієї або обох команд менше, ніж 7 (сім) 

футболістів. Рішення з цього матчу приймає КДК Асоціації. 

3.Час та причина припинення матчу повинні бути відображені в Рапорті арбітра. 

4. Якщо арбітр ухвалить рішення припинити проведення матчу, то Комітет Асоціації після 

отримання Рапортів спостерігача арбітражу та арбітра визначає час та дату догравання або передає 

дане питання на розгляд КДК Асоціації. 

5. Будь-які санкцій, застосовані перед тим, як матч було припинено, залишаються в силі на ту 

частину матчу, яка залишилася. 

6. Одна жовта картка, яка застосована перед тим, як матч було припинено, не переноситься на 

будь-які інші матчі, до завершення припиненого матчу; 

7. Футболісти, які були вилучені з поля під час припиненого матчу, на догравання не 

допускаються, а кількість футболістів у стартовому складі залишається такою ж, якою вона була 

на момент припинення матчу; 

8. Команди можуть проводити ту кількість замін, скільки вони мали на момент припинення матчу;  

9. Рахунок та дисциплінарні санкцій зіграної частини матчу при дограванні зберігаються. 

10. Якщо обставини, що призвели до неможливості проведення або догравання матчу, неможливо 

ліквідувати протягом 1 (однієї) години від часу, встановленого до початку матчу, матч 

переноситься на іншу дату рішенням Комітету  Асоціації з наступним повідомленням про це 

командам. 

 

Стаття 17. ВИМОГИ ДО ЕКІПІРУВАННЯ ФУТБОЛІСТА 
1. Ігрова форма футболіста складається з футболок, шортів, гетрів, захисних щитків та взуття 

2. Кольори футболок та гетрів футболістів команд-суперниць не повинні збігатися. Якщо форма 

команд схожа за кольором, змінити її (на вимогу арбітра) повинна команда-гостей. 

3. Номери на футболках футболістів в матчах Першості повинні відповідати номерам, під якими 

їх імена включені в лист доповіді арбітра. 

 

Стаття 18. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КЛУБУ(КОМАНДИ), КЕРІВНИКІВ ТА 

ФУТБОЛІСТІВ 

1. Керівники, футболісти, тренери та інші фахівці команд, які беруть участь у змаганнях, повинні 



виконувати всі вимоги Регламенту, виявляючи при цьому високу дисципліну, організованість, 

толерантність до офіційних осіб матчу, суперників, представників засобів масової інформації та 

глядачів. 

2. Команда несе відповідальність за поведінку футболістів, офіційних осіб і уболівальників своєї 

команди до, під час та після матчу. Керівники команд, тренери та вболівальники не мають права 

втручатися в дії офіційних осіб матчу. 

3. Команда несе відповідальність за забезпечення правопорядку на стадіоні до, під час та після 

матчу. За невиконання (порушення) вимог Статуту Асоціації та Регламенту, інших нормативних 

документів до команди і/або його офіційних осіб, футболістів застосовуються дисциплінарні 

санкції. 

 

Стаття 19. ПРОТЕСТ. ПОРЯДОК ПОДАННЯ. РОЗГЛЯД 

1. Протест може бути поданий офіційною особою команди впродовж 30 (тридцяти) хвилин після 

закінчення матчу, про що повідомляється спостерігачу арбітражу, арбітру та команді -суперниці. 

Арбітр матчу зі слів офіційної особи яка подає протест, записує в Рапорт арбітра короткий зміст 

суті протесту. Відповідна заява про подання протесту підписується тільки офіційною особою 

команди і передається спостерігачу арбітражу, який зобов’язаний проінформувати про це 

Асоціацію. 

2. Протест може бути поданий третю особою впродовж 48 годин після закінчення матчу. 

Відповідна заява про подання протесту підписується тільки офіційною особою команди і 

передається в Асоціацію. 

3. Протест може бути поданий на факти, пов’язані з недотриманням Правил гри або порушеннями 

положень Регламенту, пов’язаних з проведенням матчу. 

4. Протягом 24-ох годин після закінчення матчу клуб повинен направити рекомендованим листом 

(та копію факсом чи електронною поштою kps_ooff@ukr.net ) в повному обсязі обґрунтований 

протест до Асоціації. 

5. Протест щодо невідповідності Правилам гри розмірів воріт і/або розмітки футбольного поля 

подається у письмовій формі арбітру не пізніше, ніж за одну годину до початку матчу.  

6. Не приймається до розгляду несвоєчасно поданий протест, а також у разі, якщо він поданий на 

рішення арбітра протягом матчу: 

а) призначення (не призначення) вільного, штрафного або одинадцятиметрового удару. 

б) визначення (не визначення) положення «поза грою». 

в) визначення (не визначення) виходу м’яча за межі поля і надання права введення м’яча у гру. 

г) зараховане або не зараховане взяття воріт. 

д) попередження або вилучення футболіста з поля. 

7. Протести розглядаються КДК Асоціації після перерахування грошового внеску на р/р Асоціації 

у розмірі 1000,00 грн. Якщо протест задоволений КДК Асоціації, внесок повертається команді, яка 

подала протест. Протест не розглядається, якщо вказаний внесок не перерахований протягом 

3(трьох) діб після отримання Асоціацією протесту. 

 

Стаття 20. ПЕРЕХОДИ ФУТБОЛІСТІВ. ДОЗАЯВКА 

1. Переходи 

1.1. Перехід від команди до команди дозволяється лише один раз до 6-го туру першого етапу 

1.2. Після переходу з однієї команди в іншу, гравцеві не дозволяється брати участь в тому ж турі, 

де він здійснив перехід. 

1.3. Перехід футболіста можливий у випадку подання ним особистої письмово заяви про таке 

бажання до Асоціації та колишньої команди в період, встановлений УАФ. 

1.4. У випадку існування за футболістом матеріальної заборгованості колишня команда має надати 

Асоціації відповідного листа на протязі 7 (семи) днів після отримання заяви від футболіста. 

1.5. Якщо на протязі 7 (семи) днів від подання футболістом заяви до колишньої команди, до 

Асоціації від колишньої команди не надходить лист з вимогою ліквідації майнової заборгованості 

гравця, гравець може бути зареєстрований за нову команду. 



1.6. Футболіст, який відсторонений від участі в матчах, у випадку переходу відбуває залишок 

відсторонення в новій команді. 

1.7. Футболісти, які були заявлені і брали участь в матчах Першості за команду, що достроково 

припинила участь у Першості, можуть бути заявлені за будь-яку іншу команду-учасницю 

Першості поточної Першості згідно умов статті 15, при цьому така перезаявка за іншу команду не 

рахується переходом. 

2. Дозаявки 

2.1. Дозаявка гравців дозволена до 3-го туру «Фінальної частини» та до 2-го туру «Малого Кубку». 

2.2. У разі, якщо в заявці команди заявлено 30 осіб, представник команди зобов'язаний відзаявити 

гравців, щоб загальна кількість гравців у заявці не перевищувала 30 осіб. 

 

Стаття 21. ФІНАНСОВІ УМОВИ 

1. Команда чи відряджуючі організації несуть всі витрати, пов’язані з участю їх команди у 

змаганнях під егідою Асоціації. 

2. Виплати винагород арбітру, асистентам арбітра та спостерігачу арбітражу здійснюють обидві 

команди. Ці виплати повинні бути здійснені в день проведення матчу, не пізніше ніж за пів години 

до його початку. 

3. Тарифи за арбітраж та спостерігача матчу затверджуються Виконкомом Асоціації і 

розміщуються у додатку до Регламенту поточного року. 

4. Якщо матч не відбувся з вини однієї з команд, за умови що спостерігач арбітражу та арбітри 

прибули на місце проведення матчу, оплату за арбітраж та спостерігача здійснює клуб, який 

прибув на матч, як за виконану роботу. 

5. Якщо матч не відбувся у зв’язку з форс-мажорними обставинами, відшкодовуються тільки 

витрати на відрядження спостерігача арбітражу та арбітрів за рахунок Асоціації. 

6. Якщо матч не відбувся з вини однієї з команд, за умови що спостерігач арбітражу та арбітри 

прибули на місце проведення матчу, витрати на відрядження, здійснює Асоціація. 

 

Глава V. АРБІТРАЖ. СПОСТЕРЕЖЕННЯ АРБІТРАЖУ, ДЕЛЕГУВАННЯ 

 

Стаття 22.  АРБІТРАЖ ЗМАГАНЬ, ОБОВ’ЯЗКИ ТА ФУНКЦІЇ ОФІЦІЙНИХ ОСІБ 

МАТЧУ 
1. Арбітраж здійснюються згідно з Правилами гри, змінами i доповненнями до них, затверджених 

Міжнародною Радою футбольних асоціацій. 

2. Арбітраж здійснюють арбітри, затверджені Комітетом арбітрів та спостерігачів Асоціації для 

проведення обласних змагань з футболу серед аматорських команд. 

3. На кожний матч призначаються арбітр, який наділяється виключними повноваженнями щодо 

застосування та трактування Правил гри, два асистенти арбітра та спостерігач арбітражу. 

4. Призначення арбітра, асистентів арбітра проводить Комітетом арбітрів та інспекторів Асоціації. 

Протокол призначень підписує голова Комітетом арбітрів та інспекторів Асоціації. Копію 

протоколу надсилає до Комітету по проведенню змагань ( kps_ooff@ukr.net ). 

5. Не приймаються до розгляду прохання клубів (команд) або інших організацій щодо и арбітрів, 

призначених на матч. 

6. У випадку неможливості виїзду на матч призначеної бригади арбітрів, його проводить бригада, 

призначена виключно Комітетом арбітрів та інспекторів Асоціації. 

7. У випадку неявки арбітра, матч проводить найбільш кваліфікований з асистентів арбітра. 

8. У випадку неявки бригади арбітрів, матч проводять атестовані арбітри місцевої районної 

(міської) асоціації/ федерації футболу, які призначаються Комітетом арбітрів та інспекторів 

Асоціації. 

9. Арбітр зобов’язаний: 

9.1. Прибути до стадіону, де проводитиметься матч, не пізніше, ніж за 60 (шістдесят) хвилин до 

його початку. 
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9.2. У випадку неможливості прибути на матч відразу повідомити про це телефоном або 

телеграмою Комітетом арбітрів та спостерігачів Асоціації. 

9.3. За відсутності спостерігача арбітражу, у випадку неприбуття команди на матч, відразу 

повідомити про це Асоціацію та Комітет арбітрів та інспекторів Асоціації. 

9.4. У випадку неприбуття спостерігача арбітражу інформацію про матч після його закінчення 

передати до Комітету за тел.: (063)123-19-23, (096)289-88-48. 

10. У випадку надзвичайних обставин, неможливості проведення матчу через несприятливі 

метеорологічні умови або з причин, які на думку арбітрів небезпечні для здоров'я гравців, матч 

повинен бути перенесений на інший(резервний) стадіон або відмінений. Рішення про 

неможливість проведення матчу виносить арбітр i негайно інформує про це Комітет за тел.: 

(063)123-19-23, (096)289-88-48. 

11. Разом з офіційними особами команд визначити кольори ігрової форми так, щоб кольори 

футболок i гетрів суперників були різними. 

12. У разі відсутності спостерігача арбітражу перевірити наявність в адміністрації стадіону 

документації, згідно з вимогами Регламенту - підпункт 23.3) Статті 23 - та прийняти рішення 

відносно можливості проведення матчу. 

13. Перевірити відповідність «Реєстраційної картки футболіста», прізвищам внесеним до Рапорту 

арбітра. Арбітр разом з керівництвом клубу (команди) несе відповідальність за дотримання правил 

допуску футболістів до матчу. 

14. Забезпечити контроль за перебуванням футболістів, тренерів та офіційних осіб у технічній зоні 

під час матчу. 

15. Після закінчення матчу протягом 30 (тридцяти) хвилин оформити Рапорт арбітра. 

16. У Рапорті арбітра викласти інформацію про всі дисциплінарні санкцій, які були застосовані до 

футболістів i/або тренерів, офіційних осіб клубів (команд) i будь-які інциденти, що виникли до, 

під час та після матчу. 

17. Рапорт арбітра протягом години після закінчення матчу передати Комітету. 

18. Копію Рапорту арбітра надіслати на електронну пошту Комітету протягом 24 (двадцяти 

чотирьох) годин після закінчення матчу – kps_ooff@ukr.net або на VIBER (063)123-19-23. 

19. У випадку подачі протесту, або якщо мали місце інциденти до, під час чи після матчу, опис 

яких неможливий у Рапорті арбітра, направити Комітету Асоціації протягом 24 (двадцяти 

чотирьох) годин після закінчення матчу письмове пояснення ( kps_ooff@ukr.net ). 

 

Стаття 23. СПОСТЕРЕЖЕННЯ АРБІТРАЖУ, ОБОВ’ЯЗКИ СПОСТЕРІГАЧА 

АРБІТРАЖУ 
1. Контроль за технічною якістю арбітражу здійснюються спостерігачами арбітражу, які 

затверджені Комітетом арбітрів та інспекторів Асоціації для виконання своїх функцій в матчах 

Першості Одеської області серед аматорських команд. 

2. Спостерігач арбітражу дає оцінку професійним діям арбітрів під час проведення матчу, а також 

виконує функції делегата Асоціації, в разі його відсутності. 

3. Делегат Асоціації контролює організацію проведення матчу, дотримання вимог Регламенту та 

відповідних документів з питань забезпечення громадського порядку i безпеки на стадіоні та 

прилеглій території до, під час i після матчу. 

4. Призначення спостерігачів арбітражу проводить Комітетом арбітрів та інспекторів Асоціації. 

Протокол призначень підписує голова Комітетом арбітрів та інспекторів Асоціації. 

5. У випадку неможливості виїзду на матч призначеного спостерігача арбітражу, його у проводить 

Комітетом арбітрів та інспекторів Асоціації. 

6. До розгляду не приймаються прохання клубів або інших організацій про відсторонення 

спостерігача арбітражу, призначеного на матч. 

7. Обов'язки спостерігача арбітражу: 

7.1. Прибути до стадіону, де проводитиметься матч, в день проведення матчу, не пізніше, ніж за 60 

(шістдесят) хвилин до його початку. 
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7.2. У випадку неможливості прибути на матч, відразу повідомити про це телефоном, факсом або 

телеграмою Комітетом арбітрів та інспекторів Асоціації. 

7.3. Провести інспекцію стадіону (стан футбольного поля та його готовність до матчу, включаючи 

розмітку поля, розміри воріт, кутових флагштоків), роздягалень команд, кімнати арбітрів i 

спостерігача арбітражу, засобів надання першої медичної допомоги. Арбітр, асистенти арбітра 

повинні брати участь в інспекції футбольного поля спільно зі спостерігачем арбітражу. 

7.4. У разі серйозних порушень Регламенту прийняти рішення про відміну матчу, попередньо 

повідомивши про це Комітет за тел.: (063)123-19-23, (096)289-88-48. 

7.5. Заповнити Рапорти спостерігача арбітражу i делегата матчу з повним, об'єктивним 

відображенням уcix обставин організації матчу, інцидентів, що виникли до, під час та після його 

проведення, виставити оцінки арбітрам на підставі методичних вказівок i особистого аналізу. 

7.6. Упродовж години після закінчення матчу проінформувати Комітет за тел.: (063) 123-19- 23, 

(096) 289-88-48 про технічні результати матчу та інциденти, що мали місце до, під час i після 

матчу. 

7.7. Рапорт спостерігача арбітражу протягом 36 (тридцяти шести) годин після закінчення матчу 

надіслати на електронну пошту Комітетом арбітрів та інспекторів Асоціації, та Комітету 

(kps_ooff@ukr.net). 

7.8. У разі інцидентів, що мали місце до, під час чи після матчу, проінформувати про це офіційних 

осіб команд та Асоціації i протягом 24 (двадцять чотири) годин після закінчення матчу надіслати 

до Комітету на e-mail: kps_ooff@ukr.net письмове пояснення, в якому детально викласти перебіг 

відповідних подій. 

 

  Глава VII. ДИСЦИПЛІНАРНІ САНКЦЇЇ. 

Стаття 24. ЗАСТОСУВАННЯ ДИСЦИПЛІНАРНИХ САНКЦІЙ 

1. Дисциплінарні санкції застосовуються КДК Асоціації згідно Дисциплінарних правил Асоціації, 

положень даного Регламенту та інших нормативно-правових документів ФІФА, УЄФА, УАФ та 

Асоціації. 

2. Дисциплінарні санкції застосовуються не пізніше одного місяця від дня встановлення 

порушення вимог Регламенту. 

3. Дисциплінарні санкції за вилучення, неспортивні поведінки, бійки - застосовуються не пізніше 5 

(п’яти) днів від закінчення матчу. 

4. Рішення КДК Асоціації упродовж 24 (двадцяти чотирьох) годин з моменту його прийняття 

направляється зацікавленим сторонам. 

5. Рішення КДК Асоціації може бути оскаржене до Апеляційного комітету Асоціації зацікавленою 

стороною упродовж 5 (п’яти) днів з моменту його отримання. 

6. Згідно з Правилами гри під час матчу тільки арбітр має право застосовувати дисциплінарні 

санкції у вигляді попереджень (жовті картки) або вилучень (червоні картки). 
 

Стаття 25. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ПОРЯДКУ УЧАСТІ 

ФУТБОЛІСТІВ У МАТЧІ 
1. Якщо футболіст, якого було замінено до початку або під час матчу, або вилучено, або не 

внесено до листа Рапорту арбітра, у подальшому безпосередньо брав участь у матчі, то команді 

зараховується технічна поразка (0:3), а команді-суперниці - перемога (3:0). Якщо у матчі команда - 

суперниця перемогла з більшою різницею, рахунок залишаються незмінним. 

2. За внесення до листа Рапорту арбітра прізвища відстороненого від участі в матчах або 

незаявленого футболіста, у разі, якщо цей футболіст безпосередньо не брав участі у матчі, до 

команди застосовуються дисциплінарні санкції згідно Дисциплінарних правил. 

3. За внесення до листа Рапорту арбітра прізвища відстороненого від участі в матчах або 

незаявленого футболіста, у разі, якщо цей футболіст безпосередньо брав участь у матчі (виходив 

на футбольне поле), команді зараховується технічна поразка (0:3), а команді суперниці – перемога. 

(3:0). Якщо у матчі команда - суперниця перемогла з більшою різницею, тоді рахунок залишається 
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незмінним. Футболіст, який безпосередньо брав участь у матчі (виходив на футбольне поле) 

автоматично підлягає дискваліфікації на 3 (три) гри з обов’язковим дисциплінарним штрафом у 

розмірі 500,00 грн. без рішення КДК. 

4. Якщо до листа Рапорту арбітра у складі обох команд внесені прізвища відсторонених від участі 

в матчах або незаявлених футболістів, і ці футболісти безпосередньо не брали участі у матчі, тоді 

до обох команд застосовуються дисциплінарні санкції згідно Дисциплінарних правил Асоціації. 

5. Якщо до листа Рапорту арбітра у складі обох команд внесені прізвища відсторонених від участі 

в матчах або незаявлених футболістів, i ці футболісти безпосередньо брали участь у матчі 

(виходили на футбольне поле), тоді обом командам зараховується технічна поразка з рахунком 

(0:3). 

6. Якщо ситуації, зазначені в п. 5. Статті 25 Регламенту, виникли у фінальному матчі Першості, 

тоді результат матчу анулюється i він проводиться повторно між цими командами. Дату i місце 

проведення повторного матчу визначає Комітет. 

7. До клубів, які порушили пункти 1., 3., 5. статті 30 цього Регламенту, застосовуються санкції 

згідно Дисциплінарних правил Асоціації. 

 

Стаття 26. ОБЛІК ДИСЦИПЛІНАРНИХ САНКЦІЙ, ЩО ЗАСТОСОВАНІ АРБІТРОМ 

1. Керівництво команди зобов’язано самостійно вести облік дисциплінарних санкцій (жовтих та 

червоних карток), що були застосовані арбітрами до гравців команди в матчах Першості, i несе за 

це персональну відповідальність. 

2. При переході футболіста в іншу команду Першості - жовті, червоні картки та відсторонення за 

них не анулюються. 

3. Футболіст підлягає відстороненню на один матч за 3 (три) жовті картки, отримані в матчах 

Першості. Наступні отримані 3 (три) жовті картки цим же футболістом відсторонюють гравця на 2 

(дві) гри. Якщо той же гравець отримує ще 3 (три) жовті картки, то відсторонюється на 3 (три) гри. 

Відсторонення здійснюється без рішення КДК Асоціації. 

4. Футболіст, вилучений з поля за дві жовті картки в одній грі або за червону картку за 

«позбавлення очевидної гольової можливості», підлягає відстороненню на одну гру у чемпіонаті, 

без рішення КДК Асоціації. 

5. Якщо футболіста вилучено з поля, попередження, раніше отримане ним у цьому ж матчі, 

зберігає чинність. 

6. Футболіст, який отримав червону картку (крім за дві жовті картки в одному матчі чи за 

«позбавлення очевидної гольової можливості»), не має права брати участь в жодних офіційних 

матчах Першості до рішення КДК Асоціації та закінчення терміну його відсторонення. Термін дії 

відсторонення футболіста від участі в матчах розпочинається з моменту вилучення футболіста з 

поля. 

7. Футболіст, який не отримав червону картку, але здійснив порушення, що не відображене в 

Рапорті арбітра, має право брати участь в матчах до рішення КДК Асоціації. 

8. Не проведений з будь-якої причини матч Першості не враховуються в кількість матчів, які 

футболіст повинен пропустити у зв'язку з відстороненням від участі в матчах. 

9. Якщо у матчі одній з команд згодом зараховується поразка, жовті та червоні картки, отримані 

футболістами в цьому матчі, не відміняються. 

10. Відсторонення може застосовуватись разом із санкціями до команди у вигляді обов'язкового 

грошового внеску (згідно з Дисциплінарними правилами Асоціації). 

11. Після завершення змагального сезону жовті картки, відсторонення за дві жовті картки або 

вилучення за «позбавлення очевидної гольової можливості» анулюються. 

12. Якщо кількість матчів, на які відсторонений футболіст, перевищує кількість матчів, які 

залишились у поточному сезоні, то відповідний залишок матчів переноситься на наступний сезон. 

Футболіст повинен буде відбути відсторонення в матчах за команду, до якої він буде заявлений в 

наступному сезоні. 

13. Облік жовтих карток для команд одного клубу, ведеться разом. 



14. У разі дискваліфікації, гравець однієї з команд клубу, пропускає наступний календарний тур 

(за обидві команди клубу). 

15. Футболіст одного клубу, вилучений з поля за дві жовті картки в одній грі або за червону картку 

за «позбавлення очевидної гольової можливості» за команду однієї групи, підлягає відстороненню 

на наступний календарний тур (за обидві команди клубу), без рішення КДК Асоціації.  

16. Футболіст одного клубу, який отримав червону картку (крім за дві жовті картки в одному матчі 

чи за «позбавлення очевидної гольової можливості»), за команду однієї групи, не має права брати 

участь в жодних офіційних матчах Першості до рішення КДК Асоціації та закінчення терміну його 

відсторонення. Термін дії відсторонення футболіста від участі в матчах розпочинається з моменту 

вилучення футболіста з поля. 

 

Стаття 27. ТРИВАЛІСТЬ ЧАСУ 

1. У всіх матчах групового етапу зимової Першості тривалість матчу становить два тайми по 35 

хвилин. 

1.1. Перерва повинна бути не менше 5 хвилин і не більше 10 хвилин. 

2. Півфінальні матчі, матч за 3-е місце, фінал «Малого Кубка» і фінал зимового Першості, 

тривалість матчу - два тайми по 45 хвилин, в разі нічиєї в основний час переможець визначається 

серією 11-метрових ударів, згідно з інструкцією ФІФА. 

2.1. Перерва повинна бути не менше 10 хвилин і не більше 15 хвилин. 

 

Глава IX. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕНИЯ. 

Стаття 28. РОЗГЛЯД І ВИРІШЕННЯ СПІРНИХ ПИТАНЬ 

1. Розгляд і вирішення всіх спірних питань, які виникають між командами, офіційними особами та 

футболістами здійснюється виключно під юрисдикцією Асоціації, у відповідності до 

Дисциплінарних правил Асоціації. 

2. У разі незгоди з рішенням КДК Асоціації, заява подається до Апеляційного комітету Асоціації. 

Якщо питання не задовольняє одну із сторін, то наступний алгоритм дій по вирішенню питання 

виглядає так: КДК УАФ, Апеляційний комітет УАФ, Спортивний Арбітражний суд в Лозанні. 

 

Стаття 29. ІНШІ ПИТАННЯ 

1. Зміни та доповнення до Регламенту розглядає Комітет та надсилає на затвердження Виконкому 

Асоціації. Усі Додатки до Регламенту є його невід’ємною частиною. 

2. Розгляд та прийняття рішень з інших питань, що неврегульовані Регламентом, є виключною 

компетенцією Виконкому Асоціації на основі законодавства, вимог ФІФА, УЄФА, УАФ та 

Асоціації. 

3. Регламент набуває чинності з моменту його затвердження Комітетом та з моменту підписання 

керівництвом Асоціації і діє до завершення цьогорічного сезону. 


