
ДОДАТОК 1 

 

Тимчасовий протокол 

для організації та проведення футбольних матчів 

обласних змагань з футболу серед аматорських команд   

в умовах воєнного стану 

  

1. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ  

1.1. Даний Тимчасовий протокол для організації та проведення футбольних 

матчів в Україні серед аматорських футбольних клубів в умовах воєнного стану 

розроблено з урахуванням вимог КМУ (витяг з Протоколу засідання КМУ від 17 

червня 2022 року №89; Наказ Міністерства молоді та спорту України від 28 травня 

2022 року №1587) та УАФ.  

 

1.2. Перед початком змагань футбольним клубам необхідно призначити особу, 

відповідальну за дотримання організаційних заходів та заходів безпеки при 

проведенні футбольних матчів. Відповідальні особи повинні надавати 

інформацію щодо ситуації у місті проведення футбольного матчу та можливості 

його проведення за добу до матчу Комітету з проведення змагань ГС «ООФА».   

 

1.3 Матчі проводяться без глядачів, за участі не більше як 100 осіб, включаючи 

офіційних членів команд учасниць, персоналу стадіону та осіб задіяних в 

організації матчу.  

 

1.4 Керівникам стадіонів де плануються проведення матчів необхідно розробити 

узгоджений План дій на випадок оголошення «Повітряної тривоги», або інших 

надзвичайних ситуацій (диверсійних та терористичних загроз). У плані повинні 

бути викладені структурні та поетапні дії у відповідь на виникаючі загрози для 

безпеки учасників та організаторів матчу та встановлені зовнішні фактори, 

характерні для кожної людини і ситуації. В Плані обов’язково вказати схеми 

шляхів евакуації, які повинні бути розміщені у всіх публічних місцях стадіону ( у 

тому числі роздягальнях футболістів, мікст-зоні, кімнатах офіційних осіб матчу та 

інше).  .  

Керівники клубів/стадіонів, їх заступники та співробітники повинні володіти 

повними практичними знаннями і навичками всіх планів дій у надзвичайних 

ситуаціях.  

 

1.5 Перед початком кожного матчу, рішення щодо можливості його проведення 

приймає Делегат матчу спільно з відповідальним представником приймаючої 

команди та головним арбітром матчу.  

 

1.6 У випадку виникнення обставин з яких неможливо проводити матчі на 

заявленому стадіоні клуб-господар матчу повинен терміново повідомити про це 

Комітет з проведення змагань ГС «ООФА».  



 

1.7 Якщо військова адміністрація в місті проведення матчу забороняє його 

проведення у заплановану дату, він може бути перенесений на дату, яка повинна 

бути визначена організаторами змагань.  

 

2. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ МАТЧУ. ОПЕРАЦІЙНІ ПИТАННЯ  

2.1 Делегат матчу спільно з представником команди господаря (стадіону) повинен 

провести інспекцію укриття яке буде використовуватися у випадку необхідності 

евакуації учасників та організаторів матчу, яке має знаходитись на відстані не 

більше 300-400 м від футбольного поля.   

2.2 Перед початком матчу. Особливу увагу звернути на ретельний огляд стадіону 

на предмет виявлення вибухонебезпечних предметів, огляду допущених до 

стадіону осіб та транспортних засобів.  

2.3 Після закінчення матчу. За рішенням організаторів матчу допускається 

проведення флеш-інтерв’ю із представниками преси.  

  

3. ЗАХОДИ У РАЗІ ОГОЛОШЕННЯ СИГНАЛУ «ПОВІТРЯНА ТРИВОГА».   

3.1. У разі отримання інформації про оголошення в регіоні де проводиться матч 

Повітряної тривоги (або іншої загрози для безпеки учасників матчу) Делегат 

матчу спільно з представником команди-господаря (стадіону) приймають 

рішення щодо термінової евакуації всіх присутніх на стадіоні в укриття у 

відповідності до Плану (пункт 1.4 статті 1 цього протоколу). Для цього диктор 

стадіону або у гучномовець оголошується попереднє узгоджений текст: «Увага 

Повітряна тривога! Просимо всіх прослідувати до укриття!».  

3.2. Після оголошення тривоги арбітр матчу одразу дає свисток про зупинку матчу 

та разом з командами слідує до укриття.   

3.3. Якщо тривалість повітряної тривоги не перевищує 90 хвилин, матч дограють, 

надавши командам до 10 хвилин на розігрів. Мається на увазі, якщо дозволяє 

світловий день чи засоби штучного освітлення. 

3.4. Рекомендовано: якщо тривалість повітряної тривоги перевищує 90 хвилин, 

делегат матчу спільно з арбітром та представниками команд-учасниць матчу 

(офіційні представники, які внесені до Рапорту арбітра), приймають рішення, 

щодо подальшого відновлення матчу після рекомендованих 90 хвилин або про 

припинення проведення матчу, а організатори змагань приймають рішення щодо 

місця, дати та часу догравання матчу (згідно Регламенту).  

  

4. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ  

       Відповідальність за дотримання вимог чинного законодавства, Постанови КМ 

України, покладається на господаря матчу. За невиконання вимог, передбачених 

даним Протоколом та Постановою КМ України, органи здійснення футбольного 

правосуддя ООФА можуть застосовувати до клубів санкції, передбачені статтею  

Дисциплінарними правилами ООФА.  


