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І. Мета і завдання 

Кубок Закарпатської області з футболу проводиться з метою: 

1. Подальшого розвитку і популяризації футболу в області та 

організації культурного дозвілля населення. 

2. Сприяння кращої підготовки футбольних команд області до сезону 

2016 року та підвищення рівня спортивної майстерності гравців. 

3. Визначення володаря Кубка Закарпатської області, якому надається 

право участі в розіграші Кубка України серед аматорів 2017 року. 

 

ІІ. Керівництво змаганнями 

Змагання проводять Управління молоді та спорту ОДА та Федерація 

футболу Закарпаття. Безпосереднє керівництво і контроль над змаганнями 

здійснює комітет із проведення змагань ФФЗ, якому належить виключне право 

на оперативне вирішення всіх питань щодо організації та проведення змагань. 

 

ІІІ. Учасники, умови та терміни проведення змагань 

1. У змаганнях на Кубок Закарпатської області з футболу сезону 2017 

року беруть участь 28 команд-учасниць чемпіонату та першості Закарпатської 

області і команди-володарі Кубків 13 районів Закарпатської області та володарі 

Кубків міст Ужгород і Мукачево сезону 2016 року, які за рейтингом 

поділяються на три кошики. 

2. Змагання проводяться за системою вибування. 

Кубковий турнір складається з п’яти етапів: 1/16 , 1/8, 1/4, 1/2 та фіналу, 

при цьому етапи 1/16, 1/8 та фінал Кубка проводяться з однієї гри, а етапи 1/4 

та 1/2 проводяться з двох ігор.  

 2.1. У випадку, якщо в 1/16, 1/8 фіналу Кубка зустрінуться команди 

однієї групи, то господар поля визначається жеребкуванням. У випадку, якщо в 

1/16, 1/8 фіналу зустрінуться команди різних груп, то гра відбувається на полі 

команди нижчої за рейтингом групи.  
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Процедура жеребкування команд-учасниць проводиться перед початком 

змагань під час прямого ефіру телепередачі «Час футболу» на обласному 

державному каналі «Тиса-1». 

Команди поділені на три групи. До першої групи входять кращі 

команди Чемпіонату (вища ліга) та фіналісти Кубка 2016 року. До другої – 

команди Чемпіонату нижчі за рейтингом та кращі Першості. У третій групі – 

володарі кубків районів та міст, а також команди Першості нижчі за рейтингом. 

Жеребкуються найбільш титуловані команди за підсумками змагань 

2016 року та Зимової першості 2017 року. Такі команди тягнуть номерки 1, 14, 

15 та 28. 

ФК «Ужгород» – чемпіон 2016 року та володар кубку; 

ФК «Севлюш» – срібний призер та фіналіст кубка 2016 року; 

ФК «Минай» – бронзовий призер чемпіонату; 

ФК «Середнє» – команда за підсумками минулорічного чемпіонату 

зайняла 4-те місце та стала фіналістом Зимової першості 2017 року. 

2.2. Матчі 1/16 фіналу проводяться 19 березня 2017 року.  

2.3. Матчі 1/8 фіналу проводяться 26 березня 2017 року. 

2.4. Якщо матч 1/16, 1/8 фіналу або фінальний матч в основний час 

закінчиться унічию, то для виявлення переможця призначається серія 

одинадцятиметрових штрафних ударів згідно з Правилами ФІФА без 

додаткового часу.  

2.5. На етапах 1/4 та 1/2 фіналу жеребкуванням визначається команда, 

яка грає першу гру на своєму полі. 

Матчі 1/4 фіналу проводяться 2 квітня та 9 квітня 2017 року; 

Матчі 1/2 фіналу проводяться 14 квітня – 20 квітня 2017 року; 

 На етапах 1/4, 1/2 фіналу переможці визначаються за наступними 

показниками команд у матчах на своєму полі та на полі суперника: 

а) краща різниця забитих і пропущених м’ячів; 

б) якщо різниця забитих і пропущених м’ячів у двох матчах однакова, до 

наступного етапу виходить команда, яка забила більшу кількість м’ячів на полі 

суперника; 
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в) якщо команди забили однакову кількість м’ячів на чужому полі, то 

після другого матчу призначається серія одинадцятиметрових штрафних ударів 

згідно з Правилами ФІФА без додаткового часу.  

2.6. Фінальний матч відбудеться 9 травня 2017 року у м Виноградів.  

Команду-господаря поля жеребкуванням визначає КЗпЗ ФФЗ.  

 2.7. При проведені матчів усіх етапів Кубка офіційний представник 

команди зобов’язаний за 30 хв. до початку гри вписати друкованими літерами 

до листа рапорту арбітра прізвища та імена вісімнадцяти футболістів 

(одинадцяти основних та семи запасних), надати арбітру заявковий лист 

команди, реєстраційні картки або паспорти футболістів. 

 2.8. Перед початком гри арбітр та представники команд звіряють особи 

гравців, що виходять на поле, за реєстраційними картками чемпіонату або 

першості 2016 р., а у випадку їх відсутності – за оригіналом паспорта.  

 2.9. За внесення до листа рапорту арбітра прізвища відстороненого від 

участі в матчах або незаявленого футболіста команда знімається з розіграшу 

Кубка. 

 2.10. Команді, яка запізнилася на гру більше ніж на 30 хвилин, 

зараховується поразка, і вона знімається з розіграшу Кубка.  

 2.11. При визначенні вимог до екіпірування футболістів керуватися 

положенням Ст. 20 Регламенту змагань з футболу Закарпатської області. У разі 

збігу кольору ігрової форми, її змінює команда-господар поля. Господар поля 

має надати 3 (три) м’ячі на гру. 

 2.12. Тривалість гри – два тайми по 45 хв. Початок матчів о 14:00. 

 2.13. Ситуації, не передбачені цим положенням, регулюються 

Регламентом змагань з футболу ФФЗ. 

 

ІV. Дисциплінарні санкції: 

– футболіст, який отримав три попередження під час турніру, пропускає 

наступний матч; 
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– футболіст, який вилучений з поля за "фол останньої надії" (позбавлення 

гравця явної можливості забити гол) або одержав дві жовті картки в одній грі, 

пропускає наступний матч; 

– футболіст, який вилучений з поля за будь-яке інше порушення, не має 

права брати участь у змаганнях до рішення Дисциплінарного комітету ФФЗ 

(згідно з Дисциплінарним кодексом); 

– клуб зобов’язаний самостійно вести облік карток, отриманих 

футболістами, і несе за це відповідальність. 

  У випадку якщо такий гравець взяв участь у матчі – команда знімається із 

розіграшу змагань. При цьому облік жовтих карток, отриманих футболістом у 

матчах розіграшу Кубка, ведеться окремо і не враховується в інших змаганнях. 

 

V. Місце проведення змагань: 

  Клуб-господар поля зобов’язаний: 

1. Підняти на флагштоках стадіону Державний Прапор України та прапор 

Федерації футболу Закарпаття. 

2. Надати футбольне поле встановлених розмірів із відповідною розміткою 

згідно вимог Правил футболу.  

3. Забезпечити:  

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

гарячою водою, чаєм, питною водою; 

– місця для запасних гравців та офіційних представників 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 у достатній кількості 

для забезпечення громадського порядку та безпеки учасників матчу і глядачів; 

– табло для інформування про рахунок гри; 

– необхідні умови для проведення відеозапису матчу.  
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4. Виключити можливість присутності сторонніх осіб у кімнаті арбітрів. 

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

представники ФФЗ. 

5. За воротами команд, на відстані не менш, як 5 м від лінії воріт, під час 

матчу можуть перебувати тільки фотокореспонденти, які отримали акредитацію 

в ФФЗ та юні футболісти, які подають м’ячі. 

  

VI. Арбітраж та інспектування змагань  

Арбітраж змагань проводиться арбітрами, призначеними комітетом 

арбітрів ФФЗ.  

Інспектування змагань проводиться суддівськими спостерігачами, 

призначеними комітетом арбітрів ФФЗ. 

 

VIІ. Порядок оформлення заявочних листів 

Згідно з наданим графіком заявок команд, футбольні клуби зобов’язані 

представити до 10 березня 2017 р. у ФФЗ наступні документи: 

– заявкові листи у двох примірниках, завірені лікарем, районною 

(міською) Федерацією футболу, відділом у справах молоді та спорту, до яких 

внесені прізвища не більше як 25 гравців. Заявкові листи команд надаються 

виключно в надрукованому вигляді; 

   – реєстраційні картки футболістів чемпіонату району (міста); 

– паспорти футболістів, які є учасниками змагань; 

– документ, який підтверджує сплату внеску за участь у змаганнях. 

– футболісти, які не відбули строк відсторонення від участі в матчах, або 

футболісти, за яких не сплачені штрафи у ФФЗ, до матчів Кубку Закарпаття не 

допускаються. 

  Відповідальність за інформацію, надану у заявочній документації, несе 

президент (керівник) клубу.  

  У випадку, якщо гравець до початку змагань був заявлений за дві 

команди, йому дозволяється виступати у складі команди, за яку він дав 

письмову згоду грати у Кубку Закарпатської області з футболу 2017 року.  
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  Гравцю дозволяється виступати у розіграші Кубка Закарпатської області з 

футболу 2017 року тільки за одну команду.  

Дозаявка футболістів закінчується до початку 1/4 фіналу. 

 

VIІI. Фінансові витрати 

Придбання нагородної атрибутики (кубки, медалі, грамоти) та друкованої 

продукції здійснюється за рахунок Управління молоді та спорту 

облдержадміністрації.  

Для покриття витрат, пов’язаних з проведенням Кубка Закарпаття, 

команди-учасниці зобов’язані до початку змагань перерахувати заявочний 

внесок у сумі 1000 (одна тисяча) грн. на рахунок ФФЗ:  

Код ЄДРПОУ 20441752 МФО 300023 ПАТ Укрсоцбанк м. Київ р/р 

26003000010696 (безповоротна фінансова допомога). 

Проїзд та харчування команд-учасниць турніру – за рахунок організацій, 

які їх відряджають. 

Витрати на відрядження арбітрів та делегата (проїзд до місця проведення 

змагань і назад, добові, оплата арбітражу та інспектування) проводять 

футбольні клуби-господарі поля. Оплата авансових звітів здійснюється не 

пізніше як за 45 хвилин до фактичного початку гри. 

Тарифи за арбітраж та інспектування: 

арбітр – 400 грн., асистенти арбітра – 2 по 300 грн., суддівський 

спостерігач – 300 грн. 

У фінальній грі всі витрати, пов’язані з арбітражем та інспектуванням, 

ділять між собою дві команди-фіналісти порівну згідно з додатком № 1 до 

Регламенту змагань з футболу Закарпатської області. 

 

VІІІ. Нагородження 

Команда-переможець нагороджується кубком, дипломом, гравці команди – 

золотими медалями та грамотами за рахунок Федерації футболу Закарпаття. 
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Команда-фіналіст нагороджується пам’ятним кубком, дипломом, гравці 

команди нагороджуються срібними медалями та грамотами за рахунок 

Федерації футболу Закарпаття. 

Кращі гравці фінального матчу нагороджуються кубками за номінаціями за 

рахунок Федерації футболу Закарпаття. 

Команди-фіналісти нагороджуються призами ФФЗ. 

Команді-переможцю надається право захищати честь Закарпатської 

області з футболу в розіграші Кубка України серед аматорських команд 2017 

року. 

 

 

 

 

 


