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Телефон 
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1.  
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Голова ФФЗ 
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2.  
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Перший 
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ФФЗ 
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10.  
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Ілля Іванович 
Інструктор ФФЗ 
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11.  
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Іван Станіславович 
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3122-3-45-87, 
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12.  
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Віталій Миколайович 

Голова комітету 
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ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ 

 

ФІФА Міжнародний Союз Футбольних Асоціацій. 

УЄФА Європейський Союз Футбольних Асоціацій. 

ФФУ Федерація футболу України. 

ФФЗ 

ОПФКУ 

«Прем’єр Ліга»  

Федерація футболу Закарпаття. 

Об’єднання професіональних футбольних клубів України 

«Прем’єр Ліга» 

ПФЛУ Професіональна футбольна ліга України. 

КДК  Контрольно–дисциплінарний комітет ФФЗ – орган, який 

розглядає питання і приймає рішення щодо застосування 

дисциплінарних санкцій  

у відповідності з Дисциплінарними правилами ФФЗ та 

Регламентом змагань. 

Бюро Постійно діючий робочий орган ФФЗ. 

АК Апеляційний комітет ФФЗ. 

КзПЗ Комітет з проведення змагань ФФЗ, якому належить право 

оперативного прийняття рішень щодо проведення змагань. 

 

Арбітр  

Особа, призначена ФФЗ для проведення матчу, якій надані 

виключні повноваження щодо застосування та трактування 

Правил гри. 

 

Відсторонення 

Заборона футболісту брати участь в офіційних змаганнях або 

заборона офіційній особі виконувати службові обов’язки на 

визначену кількість матчів чи на визначений термін. 

Виконавчий 

комітет 

Виконавчий орган ФФЗ, що здійснює функції управління 

між Конгресами ФФЗ. 

Делегат, 

інспектор 

Особи, призначені ФФЗ для виконання офіційних функцій 

стосовно організації матчу та оцінки дій арбітрів. 

Дисциплінарні 

правила 

Уніфіковані дисциплінарні норми. 

Дисциплінарні 

санкції 

Заходи дисциплінарного впливу у вигляді відповідних 

стягнень за поведінку,  

що підлягає покаранню. 

ДЮФЛЗ  Дитячо-юнацька футбольна ліга Закарпаття. 

Заявка на участь 

у змаганнях 

Процедура надання клубом до ФФЗ заявкових документів 

згідно з вимогами Регламенту. 

«Золотий» матч  

 

Додатковий матч для визначення чемпіону Закарпаття у 

разі, якщо тільки дві команди набрали однакову найбільшу 

кількість очок у всіх матчах чемпіонату, який проводиться 

на нейтральному полі. 

Клуб Аматорський футбольний клуб, учасник чемпіонату 

Закарпаття. 

Офіційна особа Представник ФФЗ або Управління у справах молоді і 

спорту ОДА , який виконує офіційні функції, пов’язані з 

організацією і проведенням змагань.  

Офіційний 

представник 

Особа, яка є представником клубу на матчі та внесена до 

заявкового листа і до рапорту арбітра. 

Реєстраційна 

картка 

Документ встановленого взірця, в якому вказано основні 

дані футболіста.  

Правила гри Звід положень та вимог, затверджених Міжнародною Радою 

футбольних асоціацій, обов’язкових для виконання у змаганнях 

з футболу. 

Регламент Звіт уніфікованих вимог та положень, що встановлюють та 

регулюють порядок проведення змагань з футболу серед команд 

аматорських клубів Закарпатської області. 

Рейтинг Місце команди у списку відповідної ліги перед початком 

сезону. 

 Суперкубок 

Закарпаття 

Матч між чемпіоном Закарпаття та володарем (фіналістом) 

Кубка Закарпаття. 

Форс–мажор Надзвичайні, непереборні та непередбачувані обставини, 

наслідків яких неможливо уникнути. 

Легіонер Футболіст, який є громадянином іншої держави або без 

громадянства. 
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Глава I. НОРМАТИВНО ПРАВОВА БАЗА РЕГЛАМЕНТУ 

 

Нормативно-правовою базою Регламенту є: 

– 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. 

– Закон України «Про особливості забезпечення громадського порядку та 

громадської безпеки у зв’язку з підготовкою та проведенням футбольних 

матчів» від 08.07.2011 р.  

– 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» 

– Правила гри 2016–2017 рр. 

– Статутні документи «Федерація Футболу Закарпаття» 

– Дисциплінарні правила Федерації футболу Закарпаття. 

– Договір про співпрацю між Управлінням освіти і науки, молоді та спорту 

Закарпатської ОДА та Федерацією футболу Закарпаття. 

– Регламент інфраструктури стадіонів та заходів безпеки проведення змагань 

з футболу ФФУ 2013 р. 

 

 

Глава II. МЕТА І ЗАВДАННЯ РЕГЛАМЕНТУ 

 

Стаття 1.  

Мета Регламенту 

Метою Регламенту є визначення принципів організації та проведення 

змагань з футболу серед аматорських команд Закарпаття під егідою Федерації 

футболу Закарпаття (далі – ФФЗ), порядку, норм і правил відносин між 

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

і відповідальності юридичних та фізичних осіб. 

 

Стаття 2.  

Завдання Регламенту 

Завданнями Регламенту є:  

1. Сприяння проведенню змагань на рівні вимог статутних і регламентних 

документів ФФЗ. 

2. Встановлення порядку здійснення керівництва та контролю за 

організацією та проведенням змагань. 

3. Встановлення дисциплінарних санкцій до порушників Правил гри, 

організації та проведення змагань. 
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ГЛАВА III. МЕТА І ЗАВДАННЯ ЗМАГАНЬ 

 

Стаття 3.  

Мета змагань 

Метою змагань є популяризація та піднесення престижу футболу в 

Закарпатті, забезпечення дозвілля та залучення до занять футболом широких 

верств населення, визначення чемпіона та володаря Кубка Закарпаття серед 

аматорських команд.  

 

Стаття 4.  

Завдання змагань 

Завданнями змагань є: 

1. Сприяння подальшому розвитку футболу в Закарпатській області. 

2. Підвищення рівня майстерності футболістів та поповнення професійних 

команд Закарпатської області місцевими вихованцями. 

3. Створення необхідних умов для підготовки та успішного виступу клубних 

та збірних команд Закарпатської області у всеукраїнських змаганнях. 

4. Визначення місця команд у турнірній таблиці відповідно до вимог 

Регламенту. 

5. Створення комфортних та безпечних умов для учасників змагань і 

глядачів. 

 

Глава IV. УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ 

Стаття 5.  

Система проведення змагань 

1. Федерація футболу Закарпаття проводить такі змагання: 

– Чемпіонат (вища ліга) та першість (Західна та Східна зона першої ліги) 

Закарпатської області; 

– Кубок Закарпатської області; 

– Суперкубок Закарпатської області (дорослі команди); 

– Турнір «Ліга чемпіонів Закарпаття». 

– Зимова першість Закарпатської області;   

2. Чемпіонат Закарпатської області – проводиться у два кола за схемою 

«весна» (перше коло) – «осінь» (друге коло) за коловою системою – на своєму 

полі та на полі суперника.  

3. Першість Закарпатської області – проводиться у два кола у двох зонах 

за територіальним принципом по схемі «весна» (перше коло) – «осінь» (друге 

коло) за круговою системою – на своєму полі та на полі суперника. 

Переможець турніру першої ліги визначається у фінальному матчі на 

нейтральному полі між переможцями Західної та Східної зони. 

4. Розіграш Кубку Закарпатської області проводиться за олімпійською 

системою згідно Положення. Кількість етапів змагань визначає Бюро ФФЗ та 

комітет проведення змагань ФФЗ і затверджується Виконкомом ФФЗ після 

подачі заявок команд на участь у розіграші. 
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5. Розіграш Суперкубка Закарпатської області серед дорослих команд 

проводиться між чемпіоном Закарпатської області та володарем кубка 

Закарпатської області поточного року. 

Розіграш Суперкубка області серед дорослих команд проводиться з однієї 

гри.  

6. Турнір «Ліга чемпіонів Закарпаття» проводиться серед володарів 

районних кубків, переможців та призерів першостей міст і районів 

Закарпатської області (кращі команди районних та міських чемпіонатів, 

рекомендовані регіональною федерацією) 

7. Зимова першість Закарпатської області проводиться перед початком 

чемпіонату Закарпатської області.  

 

Стаття 6.  

Керівництво змаганнями 

1. Загальне керівництво і контроль за організацією та проведення змагань з 

футболу в Закарпатський області належить ФФЗ. 

2. Безпосередня організація та оперативний контроль за проведенням 

змагань покладається на Комітет із проведення змагань ФФЗ (далі – КзПЗ) 

та Бюро ФФЗ, яким належить право оперативного прийняття рішень щодо 

проведення змагань. 

3. Питання, не передбачені Регламентом, регулюються Виконкомом ФФЗ. 

4. Змагання проводяться за принципами «Чесної гри» згідно календаря 

змагань, затвердженого Виконкомом ФФЗ. 

 
Стаття 7. 

Учасники змагань 

1. Учасниками змагань є аматорські футбольні команди (клуби) 

Закарпатської області, що входять до складу ФФЗ. Перелік команд-учасниць – в 

додатку. 

2. Кожна команда повинна мати на правах власності або орендувати 

стадіон на території населеного пункту за місцем державної реєстрації клубу та 

одне резервне футбольне поле на відстані не більше 20 км від свого населеного 

пункту. 

3. У чемпіонаті та першості Закарпатської області беруть  участь команди 

(дорослі та юнацькі склади), які взяли зобов’язання виконувати статутні, 

регламентні норми та рішення ФФУ і ФФЗ та своєчасно надали до комітету з 

проведення змагань ФФЗ необхідну заявкову документацію. 

4. Перед проведенням матчу чемпіонату та першості дорослих команд 

відбувається матч юнацьких складів команд (тривалість гри – 2 тайми по 35 

хвилин). 

5. Гравець, записаний у рапорті арбітра юнацьких складів, за винятком 

воротаря, не має право в той же день брати участь у грі дорослих складів 

команд. 

6. Систему проведення змагань розробляє КзПЗ і Бюро ФФЗ та затверджує 

Виконком ФФЗ. 
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Стаття 8. 
Календар змагань 

1. Календар змагань складається після жеребкування, що проводиться 

перед початком сезону за рейтингом команд і затверджується Виконкомом 

ФФЗ.  

Перед проведенням жеребкування необхідно визначити команди, яким 

необхідно розвести домашні календарні ігри (команди одного населеного 

пункту або суміжних населених пунктів, уболівальники яких регулярно 

відвідують матчі обох команд). Перелік команд узгодити з Радою президентів 

клубів. 

2. Матчі проводяться на футбольних полях команд, вказаних у календарі 

першими. 

3. Календар другого кола змагань є повторенням календаря першого кола, 

змінюються лише господарі поля. 

4. Перенос календарних матчів належить КзПЗ та Бюро ФФЗ і 

допускається (день і/або годину) у випадках: 

– форс-мажорних обставин; 

– внесення Виконавчим комітетом ФФЗ змін до календаря змагань; 

– якщо часовий проміжок між двома офіційними матчами клубу (команди) 

складає менше 48 годин; 

– якщо клуб (команда) бере участь у змаганнях, які включені в Єдиний 

календар спортивно-масових заходів ФФУ, або якщо за збірну команду області 

в цих змаганнях задіяний футболіст клубу (команди); 

5. Участь клубу у міжнародних або будь-яких інших турнірах під час 

проведення чемпіонату та першості не є підставою для перенесення ігор. 

  
Стаття 9. 

Заявкові документи 

Порядок заявки на участь у змаганнях 

1. До друкованого у двох примірниках встановленої форми заявкового 

листа команди вноситься не більше 8 прізвищ офіційних представників 

команди та не більше 25 (двадцяти п’яти) прізвищ футболістів дорослого 

складу команди. Кількість гравців, заявлених за юнацьку команду, не більше 30 

(тридцяти).  

2. У разі, якщо клуб дозаявляє до дорослого складу команди більше 25 

(двадцяти п’яти) гравців, клуб повинен відзаявити «зайвих» футболістів та 

здати їхні реєстраційні картки до ФФЗ.  

3. Заявковий лист команди підписується керівником Клубу (керівником 

організації, установи, яку представляє команда), головним тренером команди, 

спортивним лікарем (обов’язкова персональна печатка лікаря) та узгоджується 

з районною (міською) федерацією футболу. Підписи засвідчуються печатками 

відповідних установ. 

4. Заявка команд проводиться згідно з графіком, затвердженим комітетом з 

проведення змагань. 

5. Разом із заявковим листом до ФФЗ подаються: 

6. Копія платіжного доручення про сплату заявкового грошового внеску у 

визначеній сумі. 
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6.1. Дані про юридичну адресу та банківські реквізити Клубу, адресу 

стадіону (вказати номери телефонів, факсу, електронну адресу), а також таку 

інформацію: 

– довідка про керівний склад Клубу (вказати номери телефонів, факсу, 

електронну адресу); 

– письмову заяву кожного гравця (написану власноруч) про згоду 

виступати за команду у поточному сезоні. Копії громадянських паспортів 

кожного футболіста. На футболістів віком до 16 років – оригінали свідоцтва 

про народження, копію довідки про ідентифікаційний код та довідку з 

фотокарткою з місця проживання, завірену печаткою; 

–  історичну довідку Клубу на одному аркуші; 

– дві кольорові фотокартки паспортного розміру кожного футболіста та 

керівників клубу взірця поточного року. 

– загальне кольорове фото команди в ігровій формі (розміром 18х24 см) 

взірця поточного року.  

– угоду Клубу з органами внутрішніх справ про забезпечення громадського 

порядку та охорону учасників змагань, офіційних представників і глядачів до, 

під час та після закінчення матчів. 

7. При порушенні графіка заявкової компанії до клубу застосовуються 

штрафні санкції.  

8. Клуб, який не подав заявкову документацію відповідно до вимог ст. 9, до 

змагань не допускається. 

9. Клуб, який має заборгованість перед ФФЗ, до заявки не допускається.  

10. Не дозволяється заявка футболістів, щодо яких є заборгованість з 

виплат штрафів за попередній сезон (незалежно від того, за яку команду 

виступали ці футболісти).  

11. ФФЗ, забезпечуючи прозорий реєстр складів команд, розміщує їх на 

сайті  ФФЗ (www.ffz.org.ua). 

12. Не дозволяється заявка гравців-«легіонерів». 

13. Футболіст може бути одночасно зареєстрований тільки в одному клубі. 

Зокрема, футболіст не має права брати участь в офіційних матчах за більш ніж 

два клуби, які беруть участь в одному й тому ж змаганні протягом одного й 

того ж сезону. 

 
Стаття 10.  

Місця проведення змагань 

1. Матчі проводяться на стадіонах, що заявлені клубом та прийняті 

комісією ФФЗ з контролю за станом спортивних споруд до початку сезону. 

2. Прийом стадіонів на відповідність встановленим вимогам проводиться 

комісією ФФЗ з контролю за станом спортивних споруд не пізніше, ніж за 10 

днів до початку змагань. На стадіонах, не прийнятих комісією ФФЗ із контролю 

за станом спортивних споруд, проводити матчі забороняється.  

3. За форс-мажорних обставин право прийняття рішення щодо зміни місця 

і/або дати проведення матчу належить КзПЗ та Бюро ФФЗ. 

http://www.ffz.org.ua/
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4. За форс-мажорних обставин господарі поля терміново мають повідомити 

голову КзПЗ та голову комітету арбітрів ФФЗ про бажання провести матч на 

іншому стадіоні, що знаходиться у радіусі 20 км від місця базування команди.  

5. На стадіоні та прилеглій території до, під час та після матчу 

забороняється: 

а) розміщення реклами тютюнових компаній; 

б) паління на трибунах, у технічний площі, ігровій зоні та 

адміністративних приміщеннях; 

в) агітація, реклама, оголошення політичної спрямованості та різного роду 

політичні дії; 

г) використання піротехнічних засобів.  

 
Стаття 11.   

Обов’язки клубу-господаря поля  

щодо підготовки стадіону до матчу 

1. Клуб-господар поля та адміністрація стадіону зобов’язані:  

1.1. Підняти на флагштоках стадіону Державний Прапор України та прапор 

Федерації футболу Закарпаття. 

1.2. Надати футбольне поле, яке відповідає Правилам гри.  

1.3. Забезпечити:  

– команду-гостей, арбітрів та делегата роздягальнями, душовими з гарячою 

водою; 

– надати чай, каву, мінеральну воду; 

– місця для запасних гравців та керівників команд; 

– місце для четвертого арбітра; 

– розмітку технічного майданчика;  

– необхідний для гри інвентар (сітки для воріт, кутові прапорці, 4 ігрові 

м’ячі); 

– забезпечити присутність юних футболістів для подачі м’ячів; 

– 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.  

1.4. Виключити можливість присутності сторонніх осіб у кімнаті арбітрів.  

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

ФФЗ. 

1.5. Укласти і мати в наявності угоду Клубу (або дирекції стадіону) з 

органами внутрішніх справ про забезпечення громадського порядку та охорону 

учасників змагань, офіційних осіб і глядачів до, під час і після матчу.  

2. 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. 

3. У разі незабезпечення командою-господарем відеозйомки матчу, 

чергування представників органів внутрішніх справ, чергування 

кваліфікованого лікаря в матчах чемпіонату команді клубу-господарю 
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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.  

 
Стаття 12.     

Забезпечення громадського порядку та безпеки на стадіоні 

1. Клуб-господар поля на чолі з президентом клубу несе відповідальність 

за громадський порядок та безпеку до, під час і після матчу на стадіоні та 

прилеглій до нього території, що визначена в паспорті стадіону. 

2. Клуб-господар поля зобов’язаний забезпечити присутність 

представників органів правопорядку в кількості, достатній для протидії 

порушенням громадського порядку, забезпечення охорони правопорядку, 

безпеки глядачів, учасників змагань та автотранспорту на стадіоні. 

3. Клуби зобов’язані проводити з вболівальниками відповідну виховну 

роботу щодо недопущення актів вандалізму, расизму, хуліганської поведінки 

до, під час та після закінчення матчів. 

4. Команда-господар поля повинна надати окремий сектор для 

вболівальників команди-гостей та забезпечити їх безпеку до, під час та після 

матчу. 

5. У разі незабезпечення необхідних умов для проведення матчу, 

передбачених ст.ст. 11, 12 Регламенту, Клубу-господарю поля зараховується 

поразка (0:3), а команді гостей зараховується перемога (3:0). До клубу- 

господаря поля застосовуються дисциплінарні санкції. 

 

Стаття 13.  

Визначення місць команд у турнірній таблиці 

(для дорослих та юнацьких складів) 

1. За перемогу у матчах чемпіонату та першості команді нараховується три 

очки, за нічию – одне очко, за поразку очки не нараховуються. 

2. Місця команд у чемпіонаті та першості визначаються за такими 

показниками, отриманими в усіх матчах: 

а) більша кількість набраних очок;  

б) краща різниця забитих і пропущених м’ячів; 

в) більша кількість забитих м’ячів.  

3. У випадку рівності показників, вказаних у пункті 2 цієї статті, у двох 

(крім випадку визначення чемпіона Закарпатської області або переможця зони 

першої ліги) і більше команд, перевагу отримують команди, які у матчах між 

собою мають такі кращі показники: 

а) більша кількість набраних очок; 
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б) краща різниця забитих і пропущених м’ячів;  

в) більша кількість забитих м’ячів; 

4. За рівності показників, вказаних у пункті 3 цієї статті, місця команд 

визначаються жеребкуванням, яке проводить Бюро ФФЗ. 

5. Якщо тільки дві команди набрали однакову найбільшу кількість очок в 

усіх матчах чемпіонату або першості, чемпіон Закарпатської області або 

переможець зони першості визначається за результатом додаткового 

«Золотого» матчу між цими командами на нейтральному полі. Рішення щодо 

місця і дати проведення матчу ухвалює Бюро ФФЗ.  

6. Якщо основний час «Золотого» матчу закінчиться внічию, то 

призначається серія 11-метрових ударів. 

 
Стаття 14.  

Нагородження 

1. Нагородження переможців і призерів чемпіонату та першості, володарів 

та фіналістів Кубку, Суперкубку та «Ліги Чемпіонів Закарпаття» проводять 

представники ФФЗ та Управління у справах молоді та спорту Закарпатської 

ОДА . 

2. Клуби-переможці та призери чемпіонату та першості (дорослі та 

юнацькі склади) не пізніше, ніж за 10 днів до дати офіційної церемонії надають 

до ФФЗ списки осіб для нагородження відповідно до заявкових листів команд. 

3. Команда (дорослі та юнацькі склади), що посіла перше місце в 

чемпіонаті Закарпатської області, отримує звання «Чемпіон Закарпатської 

області», нагороджується кубком «Чемпіон Закарпатської області», 

дипломом Управління у справах молоді та спорту ОДА. Футболісти, тренери та 

керівники команди нагороджуються «золотими» медалями та грамотами за 

рахунок Управління у справах молоді та спорту ОДА та призами ФФЗ. 

4. Команда (дорослі склади), що посіла перше місце в першості 

Закарпатської області, отримує звання «Переможець першості 

Закарпатської області», нагороджується кубком «Переможець першості 

Закарпатської області», дипломом та призами ФФЗ. 

5. Команди (дорослі та юнацькі склади), що посіли друге та третє місця в 

чемпіонаті Закарпатської області, нагороджуються дипломами і кубками 

Управління у справах молоді та спорту ОДА. Футболісти, тренери та керівники 

команд нагороджуються відповідно срібними та бронзовими медалями, 

грамотами за рахунок Управління у справах молоді та спорту ОДА та призами 

ФФЗ. 

6. Команди (дорослі та юнацькі склади), що посіли перше, друге та третє 

місця в Західній та Східній зонах першої ліги Закарпатської області, 

нагороджуються дипломами і кубками Управління у справах молоді та спорту 

ОДА. Футболісти, тренери та керівники команд нагороджуються відповідно 

золотими, срібними та бронзовими медалями, грамотами за рахунок 

Управління у справах молоді та спорту ОДА та призами ФФЗ. 

7. Команда, що перемогла у фіналі Кубку Закарпатської області, 

нагороджується дипломом ФФЗ та кубком «Кубок Закарпатської області» 

Управління у справах молоді та спорту ОДА. Футболісти, тренери та керівники 
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команди-переможниці нагороджуються медалями «Володар Кубку 

Закарпатської області» та грамотами за рахунок Управління у справах молоді 

та спорту ОДА. 

8. Команда-фіналіст Кубку Закарпатської області нагороджується 

дипломом ФФЗ, кубком Управління у справах молоді та спорту ОДА. 

Футболісти, тренери та керівники команди-фіналіста нагороджуються 

медалями «Фіналіст Кубку Закарпатської області» та грамотами за рахунок 

Управління у справах молоді та спорту ОДА. 

9. Делегат, інспектор та арбітри, які проводили фінал Кубку 

Закарпатської області, нагороджуються дипломами ФФЗ та кубками за 

рахунок Управління у справах молоді та спорту ОДА. 

10. Команда, що перемогла у матчі за «Суперкубок Закарпаття» 

нагороджується дипломом ФФЗ, кубком «Суперкубок Закарпаття» та 

дипломом Управління у справах молоді та спорту ОДА. Футболісти, тренери та 

керівники команди нагороджуються медалями «Володар Суперкубку 

Закарпаття» та грамотами за рахунок Управління у справах молоді та спорту 

ОДА. 

11. Команда-фіналіст матчу за «Суперкубок Закарпаття» нагороджується 

дипломом ФФЗ та дипломом Управління у справах молоді та спорту ОДА. 

Футболісти, тренери та керівники команди нагороджуються медалями 

«Фіналіст Суперкубку Закарпаття» та грамотами за рахунок Управління у 

справах молоді та спорту ОДА.  

12. Делегат, інспектор та арбітри, які проводили матч за Суперкубок 

Закарпаття, нагороджуються дипломами ФФЗ та кубками за рахунок 

Управління у справах молоді та спорту ОДА.  

13. Команда, що перемогла у фіналі «Ліги Чемпіонів Закарпаття», 

нагороджується дипломом ФФЗ, перехідним кубком «Переможець «Ліги 

Чемпіонів Закарпаття»» та дипломом Управління у справах молоді та спорту 

ОДА. Футболісти, тренери та керівники команди-переможниці нагороджуються 

медалями «Переможець «Ліги Чемпіонів Закарпаття»» та грамотами за 

рахунок Управління у справах молоді та спорту ОДА. 

14. Команда-фіналіст «Ліги Чемпіонів Закарпаття» нагороджується 

дипломом ФФЗ. Футболісти, тренери та керівники команди-фіналіста 

нагороджуються медалями «Фіналіст «Ліги Чемпіонів Закарпаття»» та 

грамотами за рахунок Управління у справах молоді та спорту ОДА. 

15. ФФЗ та Управління у справах молоді та спорту ОДА за результатами 

опитування клубів та по підсумкам чемпіонату та першості Закарпатської 

області визначає лауреатів в номінаціях «Кращий тренер», «Кращий воротар», 

«Кращий захисник», «Кращий півзахисник», «Кращий нападник», «Кращий 

бомбардир», «Кращий арбітр», «Кращий асистент арбітра» (дві номінації), 

«Кращий делегат», які нагороджуються кубками за рахунок Управління у 

справах молоді та спорту ОДА та дипломами ФФЗ. 
 

Стаття 15.  

Перехід команд із ліги в лігу за підсумками змагань 

1. Команда, що виборола звання «Чемпіон Закарпатської області» та 

команди, що посіли друге і третє місця в чемпіонаті Закарпатської області, 
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отримують право в наступному сезоні брати участь у чемпіонаті України серед 

аматорських команд. 

2. Команда, що посіла останнє місце в чемпіонаті Закарпатської області, 

вибуває з чемпіонату, понижається в класі і наступного сезону виступатиме в 

першій лізі Закарпатської області, а команди, що посіли перші місця у Східній 

та Західній зоні першої ліги переходять до Вищої ліги. 

3. Якщо команду виключено із змагань чемпіонату або першості і вона за 

підсумками змагань посіла місце вище передостаннього, тоді у чемпіонаті 

залишається команда, що за підсумками змагань посіла передостаннє місце. 
 

Стаття 16.  
Неявка команди на матч 

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

поразка (0:3), команді-супернику – перемога (3:0), а до клубу, команда якого не 

з’явилася на матч, застосовуються дисциплінарні санкції. 

2. У випадку запізнення арбітрів, запізнення юнацького, або дорослого 

складу команди гостей до початку матчу, господарі поля зобов’язані чекати 30 

хвилин. У разі неприбуття арбітрів, команда-господар поля зобов’язана 

забезпечити присутність арбітрів з місцевої колегії, які атестовані обласним 

комітетом арбітрів на поточний рік для обслуговування ігор обласних змагань. 

Якщо команда-господар не забезпечила присутність арбітрів, то їй 

зараховується поразка (0:3). Якщо команда гостей запізнилася більше, ніж на 30 

хвилин, їй зараховується поразка з рахунком (0:3).  

3. За запізнення на гру до клубу застосовується дисциплінарні санкції.  

Клуб-господар поля не має права на запізнення. 

4. Якщо обидві команди не з’явилися на матч їм зараховується поразка     

(3:0), а до Клубів застосовуються дисциплінарні санкції. 

5. Клуб, який протягом сезону дорослим або юнацьким складом два рази не 

з’явився на матч без поважної причини, виключається зі змагань. 

 

Стаття 17.  

Виключення команди зі змагань 

1. Залишок суми заявкового грошового внеску команди, яку виключено зі 

змагань, зараховується у фонд розвитку ФФЗ. 

2. Якщо команда, яку виключено зі змагань, провела половину і більше 

матчів, їй зараховуються поразки в матчах, які залишились (-:+), а командам-

суперницям зараховуються перемоги (+:-). 

3. Якщо команда, яку виключено зі змагань, провела менше половини 

матчів, результати матчів за участю цієї команди анулюються.  
 

Стаття 18.  
Зміна назви Клубу (команди) 

Зміна назви Клубу (команди) відбувається за офіційним поданням Клубу і 

затверджується Бюро ФФЗ після перерахування на р/р ФФЗ обов’язкового 

грошового внеску в сумі 200,00 грн. 
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Стаття 19. 

Учасники матчів та заміни футболістів 

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

Зимової першості та «Ліги Чемпіонів Закарпаття» офіційна особа Клубу 

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. 

2. Офіційна особа команди зобов’язана за 30 хв. до початку матчу надати 

арбітру «реєстраційні картки» футболістів та заповнити лист Рапорту арбітра із 

зазначеними прізвищами і номерами кожного з футболістів та підписами 

капітана і офіційної особи команди. Гравець, який не має «реєстраційної 

картки», до участі у грі не допускається. 

3. 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 

скоротить кількість запасних футболістів; 

б) якщо будь-хто з 9 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, 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 або в процесі матчу, або  

вилучено, або не внесено до листа рапорту арбітра, у подальшому  

безпосередньо брав участь у матчі, то команді зараховується технічна поразка 

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

застосовуються дисциплінарні санкції. 

4. Футболіст, прізвище якого внесено до листа Рапорту арбітра, вважається 

учасником матчу, навіть якщо він не виходив на заміну. 

5. 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 клубу застосовуються дисциплінарні 

санкції. 

6. 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 поразка (0:3), а команді-суперниці – перемога (3:0). Якщо у матчі 

перемогла команда-суперниця, тоді рахунок залишається незмінним. 

7. Якщо до листа Рапорту арбітра у складах 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 дисциплінарні санкції. 
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8. Якщо до листа Рапорту арбітра у складах 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 (3:0). 

9. Якщо ситуації, зазначені в пункті 8 цієї статті, виникли у фіналі Кубку 

Закарпатської області, «золотому» матчі для визначення чемпіона або 

переможця першості Закарпатської області, матчі за Суперкубок або у фіналі 

«Ліги Чемпіонів Закарпаття», тоді результат матчу анулюється і він 

проводиться повторно.  

Дату проведення повторного матчу визначає Бюро ФФЗ.  

10. Крім того в офіційних змаганнях, які проводяться під егідою ФФЗ 

діють такі положення: 

10.1. До Клубів, які порушили пункти 6, 8 цієї статті, застосовуються 

дисциплінарні санкції. 

10.2. Футболіст, прізвище якого не внесено до листа Рапорту арбітра, не 

має права брати участь у матчі. 

10.3. Запасні футболісти, а також не більше 5 офіційних осіб команди, 

прізвища яких внесені до листа Рапорту арбітра, під час матчу повинні 

перебувати на місцях, відведених для них у технічному майданчику. 

10.4. Особи, прізвища яких не внесені до листа Рапорту арбітра, під час 

матчу не мають права перебувати у технічному майданчику. 

10.5. Розминка запасних футболістів під час матчу дозволяється біля 

кутового флагштока за лінією воріт своєї команди або за першим асистентом 

арбітра. 

10.6. Одночасно розминку можуть проводити не більше трьох футболістів 

від кожної команди у формі, яка відрізняється за кольором від форми учасників 

матчу та арбітрів. 

10.7. У матчі дозволяється заміна не більше 7 футболістів. 

10.8. Заміни проводяться з числа футболістів, прізвища яких внесені до 

листа Рапорту арбітра. 

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

застосовується поразка (0:3).  

10.10. Якщо команда протягом одного матчу проведе більше 7 замін їй 

зараховується поразка з рахунком (0:3). 
 

 

Стаття 20.  
Вимоги до екіпірування футболіста 

1. Ігрова форма футболіста складається з футболки, шортів, гетрів, щитків 

та взуття. 

2. Кольори футболок, шортів та гетрів футболістів команд-суперниць не 

повинні збігатися. 

3. Колір футболок воротарів повинен відрізнятися від кольору футболок 

інших футболістів обох команд, арбітра та асистентів арбітра. Якщо кольори 

футболок арбітра та асистентів арбітра співпадають з кольорами футболок 

воротарів, змінювати футболки повинні воротарі. 
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4. Футболка повинна мати короткі (до нижньої третини плеча) або довгі 

рукави. 

5. Підшортники мають бути однакового кольору з шортами. Вони не мають 

досягати верхньої частини коліна.  

6. У разі збігу кольору ігрової форми її змінює команда клубу-господаря 

поля. 

7. Номери на футболках футболістів повинні відповідати номерам, за 

якими їх прізвища внесено до Рапорту арбітра. 

8. Номери на футболках повинні розміщуватися по центру зі спини. Висота 

номера повинна бути від двадцяти п’яти см до тридцяти п’яти см, ширина – не 

менше двадцяти см. Ширина смуги номера – не менше трьох см. На смугастих 

футболках номери наносяться на однокольоровому прямокутнику.  

9. Номери на шортах розміщуються спереду в будь-якому місці з правого 

або лівого боку. Висота цих номерів – від десяти до п’ятнадцяти см.  

10. Усі номери повинні бути одного кольору, контрастно відрізнятися від 

кольору футболки (шортів) і не містити в собі елементів реклами або дизайну. 

11. Реклама спонсора або товару розміщується тільки спереду футболки. 

Площа рекламного поля не повинна перевищувати 200 см
2
. Рекламні надписи 

можуть бути будь-якого кольору, а за висотою не більше десяти см.  

12. Реклама тютюнових та алкогольних компаній на екіпіруванні 

футболіста не дозволяється. 

13. Футболісти повинні грати в матчі у щитках. 

14. Футболіст, екіпірування якого не відповідає Правилам гри і вимогам 

цієї статті, до участі в матчі не допускається.  

15. Під час матчу футболістам заборонено мати на собі речі, які можуть 

нанести травму супернику – кулони, персні, ланцюжки і т.д. 

 
Стаття 21.  

Порядок прийому команди-суперника клубом-господарем поля 

1. Президент клубу-господаря поля несе персональну відповідальність за 

прийом команди-гостей. 

2. Керівник клубу може призначити відповідальних осіб за прийом 

команди-гостей. 

3. Протягом усього часу перебування у місті команди-гостей клуб-господар 

поля несе відповідальність за її безпеку, залучаючи для цього відповідні 

служби. 

4. У разі ігнорування офіційними особами команди гостей пропозицій 

клубу-господаря поля щодо гарантій безпеки, в тому числі майнової, 

паркування автотранспортних засобів у не відведених для цього місцях, клуб-

господар поля не несе відповідальності за завдані збитки. 

 
Стаття 22.  

Відповідальність клубу, керівників та футболістів 

1. Керівники, футболісти, тренери та інші фахівці клубу, які беруть участь 

у змаганнях, повинні виконувати всі вимоги Регламенту, виявляючи при цьому 

високу дисципліну, організованість, толерантність до офіційних осіб, делегата, 

арбітрів, суперників, представників засобів масової інформації та глядачів. 
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2. Клуб несе відповідальність за поведінку футболістів, офіційних осіб і 

уболівальників своєї команди (клубу) до, під час та після матчу. Керівники 

клубу, тренери не мають права втручатися в дії делегата та арбітрів. 

3. Клуб несе відповідальність за забезпечення правопорядку на стадіоні до, 

під час та після матчу. 

4. За невиконання (порушення) вимог Статуту ФФЗ та Регламенту, інших 

нормативних документів до клубу і/або його офіційних осіб, футболістів 

застосовуються дисциплінарні санкції. 

 
Стаття 23.  

Маніпулювання результатом матчу 

1. Матч, результат якого викликає сумнів щодо дотримання командами-

суперницями принципів спортивної боротьби, розглядає Комісія з етики і 

Чесної гри ФФЗ (далі – Комісія) на підставі підготовлених КзПЗ та наданих до 

Комісії матеріалів. 

2. Під час розгляду матчу Комісія може використовувати: 

– відеозапис матчу; 

– висновок експерта, призначеного на цей матч; 

– рапорти делегата і/або інспектора;  

– письмову заяву офіційних осіб ФФЗ, клубів і регіональних федерацій 

футболу, які були присутні на цьому матчі; 

– матеріали преси і телебачення. 

На підставі висновку Комісії з підтвердженням щодо проведення матчу з 

порушенням принципів спортивної боротьби, ДК ФФЗ має право ухвалити 

рішення про анулювання результату матчу та зарахування поразки обом 

командам, а також розглянути питання про застосування дисциплінарних 

санкцій до обох клубів (команд), їхніх офіційних представників та футболістів. 

1. У разі виявлення та підтвердження пропозиції до офіційної особи або 

представника клубу від свого імені або від імені третьої сторони щодо 

маніпулювання результатом матчу, до особи і/або клубу застосовуються 

дисциплінарні санкції. 

2. Надання офіційною чи іншою особою, яка працює або задіяна в футболі 

заяв та/або інших документів, які не відповідають дійсному перебігу подій до, 

під час та після матчу підлягає застосуванню дисциплінарних санкцій. 

 
Стаття 24.  

Офіційна процедура перед початком та після закінчення матчу 

1. За 5 хв. до початку матчу проводиться обов’язкова перевірка 

«Реєстраційних карток» футболістів основних складів, яку проводить бригада 

арбітрів разом з капітанами команд.  

2. Після перевірки «Реєстраційних карток» футболісти обох команд 

розташовуються за 7 м від бокової лінії обличчям до центральної трибуни. 

Арбітри розташовуються між командами. Футболісти вітають глядачів 

підняттям рук над головою. 

3. Футболісти команди гостей, розташовані зліва від арбітрів, проходять 

повз арбітрів і команду господарів поля, вітаючи кожного рукостисканням, 
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після чого повертаються на початкову позицію, проходячи за футболістами 

команди господарів поля та арбітрами. 

4. Футболісти команди-господаря поля проходять повз арбітрів, вітаючи 

кожного рукостисканням, і повертаються на початкову позицію, проходячи за 

арбітрами. 

5. Після привітання арбітр шляхом жеребкування з капітанами команд 

визначає право вибору воріт. 

6. Після закінчення матчу команди розташовуються в центрі поля поруч з 

арбітрами на своїй половині поля. Футболісти дякують глядачам за їх 

підтримку оплесками над головою. Капітани команд рукостисканням дякують 

арбітрам за проведений матч. 

  
Стаття 25.  

Обов’язки клубу-господаря поля з прийому делегата та арбітрів 

1. Призначити відповідальну особу за безпеку делегата та арбітрів. 

2. Забезпечити збереження майна та автотранспортних засобів команди 

гостей, арбітрів та делегата. 

3. Надати делегату місце, яке забезпечує комфортні умови для виконання 

своїх обов’язків під час матчу. 

4. Забезпечити делегату телефонний зв’язок з ФФЗ для оперативної 

передачі інформації про підсумки матчу. 

5. При необхідності, після завершення матчу, забезпечити безпечні умови 

для від’їзду делегата та арбітрів. 

 
Стаття 26.  

Протест. Порядок подання. Розгляд 

1. Протест може бути поданий тільки офіційною особою клубу впродовж 

30 хвилин після закінчення матчу, про що повідомляється делегату, арбітру та 

команді-суперниці. 

2. Протест може бути поданий на факти, пов’язані з недотриманням 

Правил гри або порушеннями положень Регламенту, пов’язаних з проведенням 

матчу. 

3. Протягом 24-ох годин після закінчення матчу клуб повинен направити 

рекомендованим листом (та копію факсом) в повному обсязі обґрунтований 

протест до ФФЗ.  

4. 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. 

5. Несвоєчасно поданий протест до розгляду не приймається. 

6. Протест не може бути поданий на: 

 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. 
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7. Протест розглядає Бюро ФФЗ не пізніше семи діб від дати отримання 

всіх документів по суті справи та після сплати клубом обов’язкового грошового 

внеску в розмірі 200,00 (двісті) грн. на р/р ФФЗ. 

8. Протест не розглядається, якщо вказана сума не перераховується 

протягом 7 (семи) днів після надходження протесту до ФФЗ.  

9. У випадку, якщо Бюро ФФЗ задовольнить протест, обов’язковий 

грошовий внесок повертається команді, яка подала протест. 

10. Якщо Бюро ФФЗ визнає протест необґрунтованим, обов’язковий 

грошовий внесок не повертається клубу.  
 

Стаття 27.  
Порядок проведення та надання відеозапису матчу для розгляду 

1. Команда-господар поля (основні склади) зобов’язана проводити 

відеозапис матчу (по можливості – з трьох позицій: на рівні середньої лінії поля 

і навпроти ліній штрафних майданчиків, паралельних ліній воріт).  

2. Відеозапис матчу клуб повинен зберігати не менше п’ятнадцяти діб і на 

вимогу ФФЗ надати впродовж 48-ми годин.  

3. На відеозапису матчу, який здійснює клуб-господар поля, повинен бути 

зафіксований весь матч, вихід команд і арбітрів на поле і те, як вони залишають 

поле.  

4. Клуб-господар поля повинен забезпечити команді-гостей умови для 

проведення відеозапису. У випадку незабезпечення таких умов до клубу-

господаря поля застосовуються дисциплінарні санкції.  

5. У разі необхідності клуб може за власної ініціативи направити до ФФЗ 

відеозапис матчу для підготовки висновку Бюро ФФЗ, але не пізніше трьох діб 

після закінчення матчу.  

6. У разі відповідного звернення, клуб-господар поля впродовж 120-ти 

хвилин після закінчення матчу повинен надати інспектору відеозапис матчу.  

7. У разі відповідного звернення, клуб-господар поля впродовж 24-х годин 

повинен надати команді гостей відеозапис матчу.  

 
Стаття 28.  

Фінансові умови 

1. Клуб несе всі витрати, пов’язані з участю його команди у змаганнях. 

2. Для відшкодування витрат, пов’язаних з організацією та проведенням 

змагань, Виконком ФФЗ затверджує суми та терміни надання клубами 

безповоротної фінансової допомоги, що перераховуються на р/р ФФЗ з 

поміткою «Безповоротна фінансова допомога команди «______________» ФФЗ 

на організацію і проведення чемпіонату (першості) Закарпаття з футболу серед 

аматорських команд поточного сезону. 

3. Розмір безповоротної фінансової допомоги клубу для участі вказаний у 

додатку поточного сезону. 

Заявкові грошові внески перераховуються за такими реквізитами:  

(Код ЄДРПОУ 20441752 МФО 300023 ПАТ Укрсоцбанк  

 м. Київ р/р 26003000010696). 

4. Витрати на відрядження делегата та арбітрів для проведення матчу 

сплачує клуб-господар поля. 
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5. Для відшкодування витрат на відрядження делегат та арбітри складають 

авансові звіти встановленої форми, які разом із проїзними документами 

передають уповноваженій офіційній особі клубу. Оплата авансових звітів 

здійснюється не пізніше, ніж за 30 (тридцять) хвилин до початку матчу 

дорослих команд. 

6. Тарифи за арбітраж та інспектування матчів затверджуються 

Виконкомом ФФЗ і розміщуються у додатку до регламенту поточного року. 

7. Якщо матч не відбувся з вини однієї з команд, за умови що делегат та 

арбітри прибули на місце проведення матчу, витрати на відрядження, оплату за 

арбітраж та інспектування здійснює клуб-господар поля, як за виконану роботу.  

8. Якщо матч не відбувся у зв’язку з форс-мажорними обставинами, 

відшкодовуються тільки витрати на відрядження делегата та арбітрів. 

 

Глава V. АРБІТРАЖ 
Стаття 29.  

Здійснення арбітражу 

1. Арбітраж здійснюється відповідно до Правил гри, змін і доповнень до 

них, затверджених Міжнародною Радою футбольних асоціацій. 

2. Арбітраж здійснюють арбітри, рекомендовані Комітетом арбітрів ФФЗ 

(далі – КА ФФЗ) і затверджені Виконкомом ФФЗ для проведення матчів 

чемпіонату, першості та розіграшу Кубку Закарпаття серед аматорських команд 

поточного року. 

3. Арбітраж матчів можуть здійснювати арбітри, запрошені з-за меж 

Закарпатської області, але тільки при обов’язковій письмовій згоді обох клубів-

учасників матчу. Витрати по відрядженню таких арбітрів несуть обидва клуба 

порівну, а оплату за арбітраж та інспектування здійснює команда, яка приймає. 

У разі незгоди одного із клубів, ФФЗ залишає за собою право призначення 

арбітрів, рекомендованих КА ФФЗ і затверджених Виконкомом ФФЗ для 

проведення матчів чемпіонату та розіграшу Кубку Закарпаття серед 

аматорських команд. 

 
Стаття 30.  

Призначення арбітрів 

1. На кожний матч призначаються арбітр, який наділяється виключними 

повноваженнями щодо застосування та трактування Правил гри, два асистенти 

арбітра та четвертий арбітр. 

2. Призначення проводить Комітет арбітрів ФФЗ. Протокол призначень 

підписує голова Комітету арбітрів і затверджує голова ФФЗ або перший 

заступник. 

3. Прохання Клубів або інших організацій щодо заміни арбітрів, 

призначених на матч, до розгляду не приймаються. 

4. У випадку неможливості виїзду на матч призначених арбітрів їх заміну 

проводить Комітет арбітрів ФФЗ. 

5. У випадку неявки арбітрів матч проводять найбільш кваліфіковані 

арбітри (міста, району), з числа затверджених місцевою федерацією (комітетом 

арбітрів) та узгоджених з Комітетом арбітрів ФФЗ. 
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Стаття 31.  
Обов’язки та функції арбітрів 

1. Прибути до міста (села, селища), де проводиться матч, не пізніше, ніж за 

1 (одну) годину до початку матчу юнаків. 

2. У випадку неможливості прибути на матч, відразу повідомити про це 

телефоном, факсом або телеграмою Комітет арбітрів ФФЗ. 

3. За відсутності делегата, у випадку неприбуття команди на матч, відразу 

повідомити про це Голову КА та Голову КзПЗ ФФЗ. 

4. Провести інспекцію футбольного поля, оцінити його стан за 

п’ятибальною шкалою та зробити відповідний запис у Рапорті арбітра. У разі 

непридатності футбольного поля арбітр ухвалює рішення про неможливість 

проведення матчу, пов’язаного з організаційними питаннями. 

5. Кольори футболок арбітрів не повинні збігатися з кольорами футболок 

футболістів граючих команд. 

6. Разом з офіційними особами команд визначити кольори ігрової форми 

так, щоб не збігалися кольори футболок, шортів та гетрів суперників. 

 7. При виконанні своїх обов'язків арбітри повинні поводитися професійно, 

не повинні приймати подарунки від клубів, команд (окрім сувенірів). 

 8. У разі відсутності делегата прийняти рішення відносно можливості  

проведення матчу. 

9. Перевірити відповідність «реєстраційних карток» прізвищам, внесеним в 

лист Рапорту арбітра. 

10. Забезпечити контроль за перебуванням футболістів, тренерів та 

офіційних осіб у технічному майданчику під час матчу. 

11. Після закінчення матчу протягом тридцяти хвилин оформити Рапорт 

арбітра. 

12. У Рапорті арбітра викласти інформацію про всі дисциплінарні санкції, 

що прийняті відносно футболістів і/або тренерів, офіційних осіб клубів і будь-

які інциденти, що виникли до, під час та після матчу. 

13. Технічні результати матчу повідомити голові комітету із проведення 

змагань ФФЗ та голові КзПЗ до 11
00

 наступного дня за телефоном /0312/ 61–72–

83 та /03122/3–45–87. Рапорт арбітра протягом 24 годин після закінчення матчу 

надіслати до ФФЗ факсом за номером /0312/ 61–72–83 або електронною 

поштою: ffz_2015@ukr.net та рекомендованим листом за адресою, вказаною у 

рапорті арбітра. 

 

Глава VІ. ІНСПЕКТУВАННЯ 

 
Стаття 32.  

Здійснення інспектування 
Інспектування здійснюють делегати, які рекомендовані комісією з питань 

підготовки, контролю та атестації інспекторів ФФЗ і затверджені Виконкомом 

ФФЗ для проведення матчів чемпіонату та розіграшу Кубку Закарпаття серед 

аматорських команд поточного року. 

  

mailto:ffz_2015@ukr.net
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Стаття 33.  
Призначення делегатів (інспекторів) 

1. Призначення делегатів проводить комісія з питань підготовки, контролю 

та атестації інспекторів ФФЗ. Протокол призначень підписує голова комісії та 

затверджує голова ФФЗ або перший заступник. 

2. У випадку неявки делегата на матч заміну делегата здійснює голова 

комісії з питань підготовки, контролю та атестації інспекторів ФФЗ. 

3. Прохання Клубів або інших організацій про заміну делегатів, 

призначених на матчі, до розгляду не приймаються. 

 
Стаття 34.  

Обов’язки делегата (інспектора) 

1. Прибути в місто (село, селище), де проводиться матч, не пізніше, ніж за 

1 (одну) годину до початку матчу юнаків. 

2. По прибутті на місце проведення матчу відрекомендуватись 

представникам адміністрації стадіону, керівникам приймаючої команди та 

узгодити з ними всі питання, пов’язанні з проведенням та інспектуванням гри. 

3. Особливу увагу приділити присутності на стадіоні представників УМВС 

та медичного працівника. Узгодити з ними всі питання по забезпеченню 

громадського порядку і безпеки учасників та глядачів, а також, автотранспорту 

арбітрів та команди гостей на стадіоні та прилеглій території до, під час та 

після матчу.  

4. Разом з арбітрами провести інспекцію стадіону, а саме: 

– стан футбольного поля та його готовність до матчу, включаючи розмітку 

футбольного поля, технічної зони та місця 4-го арбітра; 

– стан воріт, сіток, кутових флагштоків та лавиць для запасних гравців; 

– стан роздягальнь команд та арбітрів. 

5. Встановити контакт з представниками команди гостей і, в разі 

необхідності, надати допомогу.  

6. У разі невиконання вимог, встановлених Регламентом, терміново 

повідомити про це у КзПЗ та Адміністрацію ФФЗ і вжити всіх необхідних 

заходів щодо усунення виявлених недоліків. 

7. У разі серйозних порушень Регламенту разом з арбітрами прийняти 

рішення про відміну матчу, попередньо повідомивши про це КзПЗ та 

Адміністрацію ФФЗ.  

8. У разі неявки команди на матч, терміново повідомити про це КзПЗ та 

Адміністрацію ФФЗ. 

9. Делегат зобов’язаний супроводжувати арбітрів протягом всього часу 

перебування на стадіоні. Якщо арбітр матчу не може виконувати свої функції, 

делегат приймає рішення про його заміну одним із асистентів арбітра, на місце 

якого відповідно призначається четвертий арбітр або арбітр з числа арбітрів, 

затверджених місцевою федерацією (комітетом арбітрів) та узгоджених з 

Комітетом арбітрів ФФЗ. 

10. При виконанні своїх обов'язків делегат повинен поводитися 

професійно, не повинен приймати подарунки від клубів, команд та арбітрів 

(окрім сувенірів). 
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11. Заповнити Рапорт делегата з повним, об’єктивним відображенням усіх 

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

проведення, виставити оцінки арбітрам на підставі методичних вказівок і 

особистого аналізу. 

12. Проінформувати ФФЗ до 11 
00

 год. наступного дня за тел. /03122/ 3–45–

87 про технічні результати матчу, оцінки арбітрів та інциденти, що мали місце 

до, під час і після матчу.  

13. Рапорт делегата протягом 24 годин після закінчення матчу надіслати до 

ФФЗ факсом за номером /0312/ 61–72–83, /03122/ 3–45–87 або електронною 

поштою: ffz_2015@ukr.net та рекомендованим листом за адресою, вказаною у 

рапорті делегата. 

14. У разі інцидентів, що мали місце до, під час і після матчу додатково 

проінформувати про це офіційних представників команд та КзПЗ ФФЗ.  

15. Протягом 24 годин після закінчення матчу надіслати факсом за 

номером 0312/ 61–72–83, /03122/ 3–45–87 або електронною поштою: 

ffz_2015@ukr.net та рекомендованим листом додатковий рапорт до КзПЗ ФФЗ, 

в якому детально викласти перебіг подій. 

 

Глава VІІ. ПЕРЕХОДИ ФУТБОЛІСТІВ 
 

Стаття 35.  
Статус футболіста-аматора 

1. Футболісти, які беруть участь у змаганнях під егідою ФФЗ, мають статус 

футболіста-аматора.  

2. Аматором є футболіст, який не одержує винагороди, крім компенсації 

фактичних витрат, пов’язаних з його діяльністю у футболі. Допускається 

компенсація витрат на харчування, проїзд і розміщення під час змагань та на 

екіпірування, страхування і підготовку. 

 
Стаття 36.  

Переходи футболістів 

1. Футболіст, який бере участь у чемпіонаті, першості та розіграші кубку 

Закарпатської області, має право на один перехід до іншого клубу, при поданні 

до ФФЗ особистої письмової заяви про перехід.  

2. Терміни переходів футболістів: 

2.1. У період між чемпіонатами;  

2.2. У період між виступом в кубку області та реєстрацією за клуб для 

виступів в чемпіонаті (першості) Закарпатської області (в терміни, вказані 

ФФЗ) за згодою трьох сторін; 

2.3. У період трансферних вікон Єдиної бази ФФУ за згодою трьох сторін.  

3. Після реєстрації футболіста в заявці клуба для участі в кубку 

Закарпатської області, футболіст рахується зареєстрованим для виступів в 

офіційних змаганнях поточного сезону ФФЗ. При реєстрації такого футболіста 

за інший клуб для виступів у чемпіонаті (першості), це рахується як перехід 

гравця до іншого клубу і йому забороняється брати участь в змаганнях на кубок 

Закарпатської області поточного сезону. 

mailto:ffz_2015@ukr.net
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4. Перехід до іншого клубу можливий за умови власноручно написаної 

футболістом, підтвердженої підписами президентів двох клубів. 

4. У разі незгоди клубу, за який зареєстрований футболіст, на перехід його 

в інший, клуб письмово повідомляє про це ФФЗ.  

5. Дозволяється перехід гравця до іншого клубу згідно Єдиної бази ФФУ та 

при наявності офіційної заяви гравця про перехід на ім’я голови ФФЗ.  

6. У випадку існування за футболістом матеріальної заборгованості, 

попередній клуб протягом семи днів після отримання заяви від футболіста, має 

надати ФФЗ відповідного листа з фактичними доказами. Якщо такого листа 

ФФЗ не отримає, гравець може бути заявлений за новий клуб.  

7. Клуб, який бажає взяти футболіста до складу своєї команди, 

зобов’язаний дати письмовий запит про свій намір клубові, за який футболіст 

заявлений для участі у змаганнях, а також поінформувати про це ФФЗ.  

8. Футболіст, який відсторонений від участі в матчах, у випадку переходу 

відбуває залишок відсторонення в новому клубі. 

9. Футболісти, які були заявлені і брали участь у матчах чемпіонату 

(першості) та кубку області за команду, що достроково припинила участь у 

чемпіонаті (першості) області, можуть бути заявлені за будь-яку іншу команду-

учасницю чемпіонату (першості) області поточного чемпіонату. При цьому така 

перезаявка за іншу команду не рахується переходом. 

 
Стаття 37.  

Поновлення статусу футболіста-аматора 

Футболіст-професіонал може бути класифікований як футболіст-аматор 

тільки після закінчення терміну дії контракту.  

 
Стаття 38.  

Реєстрація, заявка та допуск футболіста до участі у змаганнях 

1. Футболіст, який бажає брати участь у змаганнях ФФЗ як футболіст-

аматор, повинен бути зареєстрований та заявлений ФФЗ.  

2. Реєстрація футболіста полягає у видачі «Реєстраційної картки». 

3. Тільки зареєстрований футболіст має право бути заявленим та брати 

участь у змаганнях під егідою ФФЗ. 

4. Футболіст може бути зареєстрований протягом одного року 

щонайбільше у двох клубах. Протягом цього періоду футболіст має право 

виступати в офіційних змаганнях тільки за два клуби, включаючи участь у 

розіграші Кубку Закарпаття. 

5. Дозаявка футболістів, не заявлених ФФЗ для участі у кубку та 

чемпіонаті (першості) Закарпатської області, дозволяється протягом сезону і 

припиняється за 5 (п’ять) турів до кінця чемпіонату та першості Закарпаття.  

 
Стаття 39.  

Порядок видачі «Реєстраційної картки» 

1. Видачу «Реєстраційної картки» проводить ФФЗ.  

2. У «Реєстраційній картці» відображається інформація про Клуби, за які 

він був зареєстрований протягом поточного сезону. 
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3. Футболіст, який не має «Реєстраційної картки», до змагань не 

допускається. 

 
Стаття 40.  

Порядок виклику та відрядження футболіста до збірної команди 

Закарпатської області 

1. Футболіст, член збірної команди Закарпатської області, в обов’язковому 

порядку відряджається Клубом до збірної команди на матчі:  

а) дати яких вказано в календарі спортивно-масових заходів ФФЗ; 

б) всі матчі, щодо яких діє необхідність відряджати футболістів на основі 

спеціального рішення ФФЗ. 

2. Усі витрати по відрядженню та участі футболіста в змаганнях у складі 

збірної команди Закарпатської області несе ФФЗ. 

3. Команда, яка відрядила одного гравця до збірної команди Закарпатської 

області, має право подати клопотання про перенос наступного календарного 

матчу. 

 

Глава VІІІ. ДИСЦИПЛІНАРНІ САНКЦІЇ 

 
Стаття 41.  

Застосування дисциплінарних санкцій 

1. Відповідно до Статуту ФФЗ тільки органи здійснення футбольного 

правосуддя ФФЗ мають право застосовувати дисциплінарні санкції. 

2. Дисциплінарні санкції застосовуються Дисциплінарним комітетом ФФЗ 

у відповідності до законодавства, Дисциплінарних правил ФФЗ і Регламенту.  

3. Відповідно до Правил гри під час матчу тільки арбітр має право 

застосовувати дисциплінарні санкції у вигляді попереджень (жовті картки) і/або 

вилучень (червоні картки). 

4. Рішення органу здійснення футбольного правосуддя ФФЗ протягом доби 

з моменту його прийняття направляється зацікавленим сторонам. 

5. Рішення органу здійснення футбольного правосуддя ФФЗ може бути 

оскаржене в Апеляційний комітет ФФЗ зацікавленими стороною(ами) протягом 

десяти днів з моменту його отримання. 

6. Рішення щодо дисциплінарних санкцій до арбітрів, делегатів приймають 

відповідно Комітет арбітрів ФФЗ та Адміністрація ФФЗ відповідно до 

Дисциплінарних правил ФФЗ з подальшим затвердженням органом здійснення 

футбольного правосуддя ФФЗ. 

 
Стаття 42.  

Облік дисциплінарних санкцій, застосованих арбітром 

1. У разі застосування арбітром дисциплінарних санкцій враховуються всі 

жовті картки, отримані футболістом, при цьому окремо ведеться облік карток, 

отриманих футболістом у матчах чемпіонату (першості) та розіграшу Кубка .  

2. За перші 4 (чотири) жовті картки, отриманні в матчах чемпіонату 

(першості) або 3(три) в кубку футболіст підлягає відстороненню на один матч. 

За кожні наступні 4 (чотири) жовті картки футболіст також підлягає 

відстороненню на один матч. 



 27 

3. Футболіст, вилучений з поля за дві жовті картки, отримані в одному 

матчі, або вилучений з поля за «фол останньої надії», підлягає відстороненню 

на наступний матч відповідного турніру. Раніше отримані попередження не 

анулюються. 

4. Якщо футболіста вилучено з поля, попередження, раніше отримане в 

цьому матчі, зберігає чинність. 

5. При переході футболіста в інший клуб, що є учасником одних з 

попереднім клубом змагань протягом сезону, жовті картки та відсторонення за 

них не анулюються. 

6. Клуб зобов’язаний самостійно вести облік карток, отриманих 

футболістами і несе за це відповідальність.  

7. Футболіст, який отримав червону картку, не має права брати участь в 

офіційних матчах до рішення Дисциплінарного комітету та закінчення терміну 

його відсторонення. Термін дії відсторонення футболіста від участі в матчах 

розпочинається з моменту вилучення футболіста з поля. 

8. Футболіст, який не отримав червону картку, але здійснив порушення, що 

не відображено в Рапорті арбітра, але відображено у рапорті делегата, не має 

право брати участь у матчах до рішення Дисциплінарного комітету. 

9. Не проведений з будь-якої причини матч чемпіонату (першості), кубку 

або Суперкубку ФФЗ не враховується в кількість матчів, які футболіст повинен 

пропустити у зв’язку з відстороненням від участі в матчах. 

10. Якщо кількість матчів, на які було відсторонено футболіста, перевищує 

кількість матчів, які залишилися у поточному сезоні, то відповідна кількість 

матчів, в яких футболіст не має права брати участі, не переноситься на 

наступний змагальний сезон, а анулюються.  

 
Стаття 43. 

 Терміни розгляду заяв та застосування дисциплінарних санкцій 

1. Якщо не пізніше півроку (6 місяців) було виявлено порушення, то після 

поступлення такої заяви необхідно застосувати дисциплінарні санкції протягом 

1 місяця.   

 

Глава ІХ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 
Стаття 44.  

Розгляд і вирішення спірних питань 

1. Розгляд і вирішення всіх спірних питань, які виникають між Клубами, 

офіційними особами та футболістами здійснюється виключно під юрисдикцією 

ФФЗ, у відповідності до Дисциплінарних правил ФФЗ.  

 
Стаття 45. 

 Інші питання 

1. Зміни та доповнення до Регламенту розглядає та затверджує Виконком 

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

2. Розгляд та прийняття рішень з інших питань, що не врегульовані 

Регламентом, є виключною компетенцією Виконкому ФФЗ на основі 

законодавства, вимог ФІФА, УЄФА, ФФУ та ФФЗ. 

3. Регламент набуває чинності з моменту його затвердження на Виконкомі. 


