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Затверджено на засіданні 

Виконкому ФФЗ 

_____________ 2017 р. 

І.П.Дуран 

ДОПОВНЕННЯ 

до регламенту змагань Федерації футболу Закарпаття 

серед аматорських команд сезону 2017 р. 

 

1. До Статті 7 п. 1. 

У змаганнях Вищої ліги беруть участь такі команди: 

1. ФК «Боржава» (Довге) 

2. ФК «Бужора» (Іршава) 

3. ФК «Вільхівці» (Вільхівці) 

4. ФК «Минай» (Минай) 

5. ФК «Оболонь» (Хуст) 

6. ФК «Поляна» (Поляна) 

7. ФК «Севлюш» (Виноградів) 

8. ФК «Середнє» (Середнє) 

9. ФК «Ужгород» (Ужгород) 

10. ФК «Карпати» (Рахів) 

У змаганнях першої ліги беруть участь такі команди. 

Західна зона 

1. ФК «Березний» (В. Березний) 

2. ФК «Бобовище» (Бобовище) 

3. ФК «Вітязь» (Концгазо) 

4. ФК «Ф.Медвідя» (Н.Давидково) 

5. ФК «Заріччя» (Заріччя) 

6. ФК «Локомотив-Чоп» (Чоп) 

7. ФК «Н. Коропець»  

8. ФК «Невицький замок ОК 

ДЮСШ Україна» (Невицьке) 

9. ФК «Ракошино» (Ракошино) 

10. ФК «Рутенія» (Сторожниця) 

11. ФК «Сокіл» (Кінчеш) 

12. ФК «Копаня» (В. Копаня) 

Східна зона 

1. ФК «Авангард» (Тересва) 

2. ФК «Вишково» (Вишково) 

3. ФК «Вікторія» (Біла Церква) 

4. ФК «Беркут» (Бедевля) 

5. ФК «Верховина» (Міжгір’я) 

6. ФСК «Говерла» (Ясіня) 

7. ДЮСШ Тячів (Тячів) 

8. ФК «Діброва» (Н.Апша) 

9. СК ім. І. Яремчука (В. Бичків) 

10. ФК «Інтер» (Ганичі) 

11. ФК «Карпати» (Дубове) 

12. ФК «Терново» (Терново) 
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Календар ігор: (терміни проведення змагань у лігах) 

Вища ліга – І коло (29 квітня – 9 липня); кубок ліги (дорослі та юнацькі 

склади) 19 серпня – 10 вересня, фінальні ігри 10 вересня. 

ІІ коло (17 вересня – 29 жовтня) 

Перша ліга – І коло (30 квітня – 9 липня) 

Друге коло – 20 серпня – 29 жовтня 

Суперкубок – 5 листопада 

3. До Статті 7. 

У сезоні 2017 року у матчах чемпіонату та першості Закарпатської 

області за юнацькі команди мають право брати участь юнаки 1999–2002 рр.н. 

Футболіст 2003 р.н. може брати участь в офіційних матчах тільки за окремою 

медичною довідкою. 

4. До Статті 9 

12. Футболіст має право бути заявленим за аматорську команду, що є 

учасницею офіційних змагань під егідою ФФЗ, якщо він відповідає таким 

критеріям: 

12.1. Народився та проживає на території Закарпатської області. 

12.2. Працює на підприємстві або в установі, що знаходиться на 

території Закарпатської області і це засвідчує запис у трудовій книжці. 

12.3. Є студентом (навчається стаціонарно) одного з навчальних 

закладів, який знаходиться на території Закарпатської області. 

12.4. Одружений на уродженці Закарпатської області і проживає з нею 

на території області (до початку або протягом чемпіонату). 

12.5. Є граючим тренером команди, за яку він заявляється. 

12.6. Не заявлений в Єдиній базі даних ФФУ за жодну іншу команду. 

12.7. Не має перехідного діючого терміну дискваліфікації з минулих 

сезонів. 

12.8. Є вихованцем закарпатського футболу. 

9. У складі команд вищої ліги можуть бути заявлені не більше 5 (п’яти) 

футболістів, які не відповідають п.п.12.1-12.8 офіційних змагань під егідою 
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ФФЗ. За кожного такого футболіста при заявці клуб повинен сплатити 

членський внесок у сумі 5 (п’ять) тис. грн. 

Доповнення до Статті 9 

– обмеження виступу в чемпіонаті футболістів із-за меж області до 5 

футболістів в командах вищої ліги; 

– проводити заявку всіх футболістів через Єдину базу даних України – 

«один футболіст – одна команда». У випадку порушення цього положення і 

участі футболіста за дві команди одночасно пропонувати КДК ФФЗ 

дискваліфікувати такого футболіста згідно діючого дисциплінарного 

кодексу. 

У кожній грі, в якій виступав футболіст, заявлений за дві команди, або 

якщо за команду вищої ліги виступали більше 5 (п’яти) футболістів з-за меж 

Закарпатської області, такій команді зараховується поразку з рахунком (0:3). 

Статті 11 

3. У разі незабезпечення командою-господарем відеозйомки матчу, 

чергування представників органів внутрішніх справ, чергування 

кваліфікованого лікаря в матчах чемпіонату команді клубу-господарю 

зараховується поразка (0:3), команді-суперниці зараховується технічна 

перемога (3:0), а до клубу-господаря поля застосовуються дисциплінарні 

санкції. 

4. У разі незабезпечення командою-господарем чергування 

представників органів внутрішніх справ, чергування кваліфікованого лікаря 

під час матчу першості команді клубу-господарю зараховується поразка 

(0:3), команді-суперниці зараховується технічна перемога (3:0), а до клубу-

господаря поля застосовуються дисциплінарні санкції. 

5. У разі незабезпечення інших умов, які вказані у Статті 11 до команд-

порушників будуть застосовані дисциплінарні санкції. 

Поправка до Статті 19 

Учасники матчів та заміни футболістів 

1. При проведенні матчів чемпіонату, першості, Кубку, Суперкубку, 

Зимової першості та «Ліги Чемпіонів Закарпаття» офіційна особа Клубу 
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повинна друкованими літерами (згідно номерів) вписати до листа Рапорту 

арбітра прізвища та імена не більше 20 футболістів (11 основних і 9 

запасних), а також не більше п’яти офіційних осіб. 

10.9. Якщо команда протягом матчу проведе заміну більше 7 гравців, їй 

зараховується поразка (0:3). 

4. До статті 28. 

Фінансові умови 

Розмір безповоротної фінансової допомоги клубу для участі становить: 

– 5000,00 (п’ять тисяч) грн. для заявки команди у чемпіонаті, 

– 3000,00 (три тисячі) грн. для заявки команди у першості. 

Заявкові грошові внески перераховуються за такими реквізитами: 

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

26003000010696). 

6. Тарифи за арбітраж та інспектування матчів. 

Вища ліга: арбітр – 600 грн., два асистента арбітра – по 400 грн., делегат 

(інспектор) – 400 грн. + проїзд.  

Перша ліга: арбітр – 450 грн., два асистента арбітра – по 350 грн., 

делегат (інспектор) – 350 грн. + проїзд. 


