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 “З А Т В Е Р Д Ж Е Н О”  

Голова Федерації футболу Закарпаття  

 «____» січня 2017 року  

 _______________ Дуран І.П.  

 

ПОЛОЖЕННЯ  

про розіграш Зимової першості Закарпаття 2017 року 

 

1. Мета та завдання турніру 

Розіграш зимової першості проводиться з метою: 

– подальшої популяризації та підвищення престижу футболу в області; 

– сприяння кращої підготовки футбольних команд області до сезону 

2017 року; 

– підвищення спортивної майстерності футболістів; 

– організації культурного дозвілля населення. 

 

2. Керівництво змаганнями 

Змагання проводяться під керівництвом Федерації футболу Закарпаття. 

Безпосереднє керівництво покладається на комітет з проведення змагань ФФЗ. 

 

3. Термін, умови проведення та учасники змагань 

У зимовій першості беруть участь футбольні команди Закарпаття.  

Змагання проводяться у лютому–березні поточного року. 

Календар змагань визначається після реєстрації команд.  

Останній термін подачі заявок та оплати заявочного внеску – 25 січня 

2017 р. 

Турнір Зимова першість Закарпаття проводиться в два етапи: 

На ПЕРШОМУ етапі (змагання у групах) розіграш проводиться за 

коловою системою – кожна команда в групі зустрічається з кожною один раз. 

Футбольний клуб, який фактично приймає групу на своєму полі має 

забезпечити чергування лікаря та працівників правоохоронних органів. 
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3.1. За перемогу у групових матчах зимової першості команді 

нараховується три очки, за нічию – одне очко, за поразку очки не 

нараховуються. 

3.2. Місця команд у зональних змаганнях визначаються за такими 

показниками, отриманими в усіх матчах: 

а) більша кількість набраних очок; 

б) краща різниця забитих і пропущених м’ячів; 

в) особиста зустріч; 

г) більша кількість забитих м’ячів. 

3.3. У випадку рівності показників, указаних у пункті 3.2, у двох і 

більше команд, перевагу отримують команди, які в матчах з усіма 

конкурентами мають кращі показники: 

а) більша кількість набраних очок; 

б) краща різниця забитих і пропущених м’ячів;  

в) більша кількість забитих м’ячів. 

3.4. За рівності показників, вказаних у пункті 3.3, місця команд 

визначаються жеребкуванням, яке проводить голова комітету з проведення 

змагань ФФЗ. 

На ДРУГОМУ етапі турніру зустрічаються команди, які за підсумками 

групових етапів посядуть перші два місця та чотири кращі команди, які посіли 

треті місця в шести  групах. 

Чотири кращі команди визначаються за такими показниками : 

а) більша кількість набраних очок; 

б) краща різниця забитих і пропущених м’ячів;  

в) більша кількість забитих м’ячів; 

г) жеребом. 

 Змагання проводяться за олімпійською системою, за умовою, що в 1/8 

фіналу не можуть зустрічатися команди, які на першому етапі змагалися в 

одній групі.  
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Якщо одна восьма фіналу, чвертьфінальний, півфінальний або 

фінальний матч в основний час закінчився внічию для виявлення переможця 

призначається серія одинадцятиметрових ударів без додаткового часу. 

З ¼ фіналу всі матчі проходять на синтетичному полі стандартних 

розмірів. 

 Тривалість матчу – 2 тайми по 35 хвилин.  

3.5. Офіційна особа команди зобов’язана не пізніше як за 30 хвилин до 

початку матчу надати арбітру заявковий лист, у разі потреби паспорти 

футболістів, які є учасниками змагань, та заповнити рапорт арбітра із 

зазначеними прізвищами, іменами та номерами кожного з футболістів, 

підписами капітана та офіційної особи. 

 До рапорту арбітра вносяться прізвища не більше 20 футболістів (11 

основних 9 запасних) та не більше п’яти офіційних осіб. Футболіст, прізвище, 

якого не внесено до рапорту арбітра, не має права брати участь у матчі. У 

матчі дозволяється заміна не більше 9 футболістів. За порушення цих умов 

команді буде зарахована поразка з рахунком 3:0. Футболіст може взяти участь 

в зимовій першості тільки за одну команду. До заявка дозволяється до 1/4 

фіналу. 

 При визначені вимог до екіпірування футболістів керуватися 

положенням Ст.20 Регламенту ФФЗ. У разі збігу кольору форми, її змінює 

команда-господар поля. Господарем поля вважати команду, яку при 

жеребкуванні визначають першою в сітці змагань. Господар поля має надати 4 

(чотири) м’ячі на гру. 

 

4. Дисциплінарні санкції: 

– футболіст, який отримав три попередження під час турніру, 

пропускає наступний матч; 

– футболіст, який вилучений з поля за «позбавлення команди 

суперника голу або очевидної гольової можливості» чи одержав дві жовті 

картки в одній грі, пропускає наступний матч; 
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– футболіст, який вилучений з поля за будь-яке інше порушення, не має 

права брати участь у змаганнях до рішення Дисциплінарного комітету (згідно 

Дисциплінарного кодексу) ФФЗ; 

– клуб зобов’язаний самостійно вести облік карток, отриманих 

футболістами і несе за це відповідальність; 

– у гравців команди, які попали у фінал жовті картки анулюються. 

 

5. Місце проведення змагань: 

Адміністрація стадіону зобов’язана: 

5.1. Підняти на флагштоках стадіону Державний Прапор України та 

прапор Федерації футболу Закарпаття. 

5.2. Надати футбольне поле встановлених розмірів з відповідною 

розміткою згідно вимог Правил футболу.  

5.3. Забезпечити:  

– команди-учасниці, арбітрів та делегата – роздягальнями, душовими з 

гарячою водою, питною водою; 

– місця для запасних гравців та керівників команд; 

– місце для четвертого арбітра; 

– розмітку технічного майданчика; 

– необхідний для гри інвентар (сітки для воріт, кутові прапорці, 

демонстраційні таблички для проведення замін); 

– чергування кваліфікованого лікаря; 

– чергування представників органів внутрішніх справ в достатній 

кількості для забезпечення громадського порядку та безпеки учасників матчу 

та глядачів; 

– табло для інформування про рахунок гри; 

– необхідні умови для проведення відеозапису матчу. 

5.4. Виключити можливість присутності сторонніх осіб у кімнаті 

арбітрів.  

Крім арбітрів, у ній має право перебувати тільки делегат матчу та 

представники ФФЗ. 
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5.5. За воротами команд, на відстані не менше 5 м від лінії воріт, під 

час матчу можуть перебувати тільки фотокореспонденти, які отримали 

акредитацію в ФФЗ та юні футболісти, які подають м’ячі. Матчі другого етапу 

проводяться на стадіонах згідно конкурсного відбору ФФЗ. 

 

6. Арбітраж та інспектування змагань 

Арбітраж змагань проводиться арбітрами, призначеними комітетом 

арбітрів ФФЗ. 

Інспектування змагань проводиться делегатами, призначеними 

інспекторським комітетом ФФЗ. 

 

7. Порядок оформлення заявкової документації  

на участь у змаганнях 

Команди-учасниці зимової першості повинні надати до ФФЗ згідно 

графіку заявки: 

– заявковий лист у двох екземплярах, в які вноситься прізвища не 

більше 30 футболістів, завірений лікарем, районною (міською) федерацією 

футболу та відділом у справах молоді та спорту. Заявкові листи команд 

надаються виключно у надрукованому вигляді; 

– паспорти футболістів, які є учасниками змагань; 

– футболіст, заявлений у зимовій першості за дві команди, бере участь 

тільки за ту команду, у складі якої він вийшов на поле вперше з початку 

змагань.  

 

8. Фінансування 

Придбання нагородної атрибутики (кубки, медалі, грамоти) та 

друкованої продукції – за рахунок ФФЗ. 

Для покриття витрат, пов’язаних з проведенням зимової першості 

Закарпаття, команди-учасниці зобов’язані до початку змагань перерахувати 

заявочний внесок у сумі 800 грн. на рахунок ФФЗ: Код ЄДРПОУ 20441752 

МФО 300023 ПАТ Укрсоцбанк м. Київ р/р 26003000010696. 
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Проїзд та харчування команд-учасниць турніру – за рахунок, 

організацій, які їх відрядили.  

Витрати на відрядження арбітрів, делегата та комісара – проїзд до 

місця проведення змагань і назад, оплата арбітражу та інспектування, – 

проводять футбольні клуби порівну.  

Оплата авансових звітів здійснюється не пізніше, як за 30 хвилин до 

фактичного початку гри.  

Тариф за арбітраж та інспектування: арбітр – 300 грн., асистенти 

арбітра – по 200 грн., інспектор – 200 грн. 

 

9. Нагородження 

Команда-переможець зимової першості нагороджується Кубком 

«Переможець зимової першості Закарпаття», гравці команди нагороджуються 

золотими медалями за рахунок ФФЗ. 

Команда-фіналіст нагороджується дипломом, гравці команди 

нагороджуються срібними медалями та грамотами за рахунок ФФЗ. 

Кращі гравці фінального матчу нагороджуються призами по 

номінаціям ФФЗ. 
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