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І. Мета та завдання Регламенту
1.1. Мета:
- визначення та впровадження принципів організації та проведення змагань з футзалу серед
команд Рогатинського району, прав, обов’язків і відповідальності суб’єктів футзалу.
1.2. Завдання:
 сприяти проведенню змагань на основі вимог статутних і регламентних
документів Федерації футболу Рогатинського району (далі – ФФРР), ІФФФ, ФФУ, УЄФА
та ФІФА;
 встановити порядок здійснення управління змаганнями;
 визначити заходи дисциплінарного впливу до порушників порядку організації та проведення
змагань;
 створити умови для забезпечення комфорту та безпеки для учасників змагань і глядачів.
ІІ. Мета і завдання змагань з футзалу
2.1. Чемпіонат і Першість Рогатинського району з футзалу сезону 2020 р. проводиться з метою:







подальшого розвитку футзалу в районі;
підвищення рівня майстерності футзалістів;
визначення переможця та призерів чемпіонату та першості району;
підготовки та підвищення кваліфікації суддівського корпусу;
популяризація футзалу серед міської та сільської молоді району;
організації дозвілля, активного відпочинку в районі;
ІІІ. Керівництво змаганнями

3.1. Проведення районних змагань з футзалу сезону 2020 р. покладається на Комітет з проведення
змагань з футзалу та міні-футболу ФФРР. Питання, які не передбачені цим Регламентом,
регулюються Контрольно-дисциплінарним комітетом або Виконавчим комітетом ФФРР.
ІV. Учасники та умови проведення змагань
4.1. Чемпіонат і Першість Рогатинського району з футзалу сезону 2020 р. проводиться у період з
січня по лютий 2020 р.
4.2. Команди, що беруть участь у районних змаганнях з футзалу сезону 2020 р., розділені на дві ліги
— Суперлігу (10 команд) та Першу лігу (10 команд), згідно із зайнятими місцями в сезоні 2019 р.
4.3. Вступний внесок для кожної із команд-учасниць становить 3.000,00 грн., що включає в себе
оплату за оренду залу, за роботу арбітражу та лікаря і премії для найкращих команд.
4.4. Вступні внески повинні бути зроблені в повному обсязі до 1 лютого 2020 р., в іншому випадку
команда, яка не зробила внесків, дискваліфіковується (знімається з турніру), а результати зіграних
матчів за її участю анульовуються.
4.5. Змагання розпочинаються 25 січня 2020 р. згідно календаря ігор, розробленого та
затвердженого Комітетом з проведення змагань з футзалу та міні-футболу ФФРР. Час початку
матчів кожного ігрового дня – 10:00.
4.6. До участі у змаганнях допускаються команди, які знаходяться на території Рогатинського
району. Якщо одна із команд, котра знаходиться поза межами Рогатинського району, виявила
бажання брати участь в змаганнях з футзалу, тоді вона допускається до участі в змаганнях після
подання прохання про участь та рішення членів ФФРР.
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4.7. Право брати участь у змаганнях мають футзалісти, котрі народилися або
проживають/прописані, або їхні батьки чи дружини народилися або проживають/прописані в
Рогатинському районі.
4.8. Якщо у змаганнях бере участь команда, котра знаходиться поза межами Рогатинського району,
тоді право грати за цю команду мають футзалісти, котрі народилися або проживають/прописані,
або їхні батьки чи дружини народилися або проживають/прописані в Рогатинському районі або в
населеному пункті, який вони представляють.
4.9. Тривалість матчу триває 2 (два) тайми по 15 хвилин, перерва між таймами становить до 5
хвилин.
4.10. Дозволяється заявляти на чемпіонат і першість району 15 (п’ятнадцять) футзалістів. Дозаявка
і переходи граців з однієї команди в іншу протягом змагань не дозволяється.
4.11. Чемпіонат і першість району проводяться за коловою системою в одне коло (один з одним).
4.12. Команди Суперліги, які посядуть підсумкові 9 та 10 місця, вибувають у Першу лігу.
4.13. Команди Першої ліги, які посядуть підсумкові 1 та 2 місце, отримують право виступати у
наступному сезоні в Суперлізі, а при відмові когось із учасників Суперліги – команди Першої ліги
у відповідності із зайнятим місцем, починаючи з 3-го місця.
4.14. У випадку, коли будь-яка команда Суперліги достроково припиняє виступ або буде позбавлена
рішенням КДК ФФРР права участі у змаганнях, то вона вважатиметься у числі двох команд, що
вибувають із Суперліги.
4.15. При проведенні матчів чемпіонату у рапорт арбітра записують 12 футзалістів (5 основних і 7
запасних).
4.16. Кожна команда складається з 5-ти гравців, одним з яких є воротар. Коли на майданчику
залишається менше, ніж 3 футзалісти в одній із команд, матч скасовується і цій команді
присуджується технічна поразка (0:5).
4.17. Гравець, котрий отримав червону картку в матчі, вилучається з поля на 2 хвилини без права
наступного виходу на майданчик в цьому матчі. Інший гравець цієї команди виходить на майданчик
через 2 хвилини або після забитого м’яча команди суперника.
4.18. У випадку, коли за один тайм одна із команд отримала 6 (шість) фолів, тоді у її ворота
призначається 10-метровий штрафний удар, і за всі наступні фоли у цьому таймі, теж
призначаються 10-метрові штрафні удари.
4.19. Футболка гравця повинна мати номер на спині, під яким гравець внесений у рапорт арбітра.
Форма воротаря за кольором повинна відрізнятися від форми футзалістів обох команд.
4.20. Рапорт арбітра підписується представником або капітаном команди до початку матчу. Після
закінчення матчу представники обох команд повинні ознайомитися з дисциплінарними санкціями
щодо гравців в даному матчі та підписати відповідну графу в рапорті арбітра.
4.21. Перенесення матчу чи час початку зустрічі дозволяється тільки за згоди обох команд та
затверджується рішенням Комітету з проведення змагань з футзалу та міні-футболу ФФРР.
4.22. У випадку неможливості догравання матчу за форс-мажорних обставин рішення про його
припинення приймає арбітр матчу. Ігровий час та причина припинення матчу повинні бути
відображені у рапорті арбітра.
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4.23. Матч не дограється з причин: втручання в нього третіх осіб, у тому числі глядачів;
недисциплінованої поведінки футзалістів однієї чи обох команд. Рішення з цього матчу приймає
КДК ФФРР.
4.24. У випадку неявки на гру команди, їй зараховується технічна поразка 0-5, а супернику –
технічна перемога 5-0.
4.25. Якщо команда протягом змагань зробить дві неявки на ігри, то його подальша участь у
змаганнях розглядається на засіданні КДК ФФРР з можливим виключенням з учасників
чемпіонату.Всі результати за участю команди, що знялась, або її зняли згідно рішення КДК ФФРР,
анулюються, якщо вона провела менше 50% матчів. Якщо ж команда зіграла 50% матчів і більше,
то у всіх наступних матчах їй зараховують технічні поразки 0-5, а суперникам – технічні перемоги
5-0.
4.26. При припиненні участі в будь-якому турнірі команда не звільняється від сплати встановлених
заявочних внесків. Якщо ця команда не сплатила ці внести, тоді всі заявлені нею гравці не
допускаються до будь-яких змагань, які проводить ФФРР, до моменту повного погашення
заборгованості.
4.27. По матчах, проведених без належної спортивної боротьби („договірних матчах”). рішення
приймає КДК або інші уповноважені на це органи ФФРР. Підставою для розгляду є:
 рапорт арбітра;
 відеоматеріали матчу;
 оцінка КДК ФФРР.
4.28. За грубі порушення Статуту ФФРР, рішень Конференції, Виконкому, Комітету з проведення
змагань з футзалу та міні-футболу ФФРР, КДК ФФРР та даного Регламенту, команда може бути
знята з чемпіонату або першості району.
4.29. У випадку, якщо на наступний чемпіонат представники чи спонсори однієї із команд не
виявлять бажання приймати у ньому участь, місце цієї команди займає команда, що складатиметься
як мінімум з 8-ми гравців, які були заявлені за команду, що виступала в минулому чемпіонаті. Дана
команда може виступати під такою самою назвою, або змінити назву.
V. Арбітраж районних змагань
5.1. Арбітраж районних змагань здійснюється арбітрами, рекомендованими Комітетом арбітрів
ФФРР. Списки арбітрів затверджує Комітет з проведення змагань з футзалу та міні-футболу ФФРР.
Арбітраж здійснюється у відповідності з Правилами гри, змінами і доповненнями до них,
затвердженими ФІФА. Арбітри ФФРР перед початком змагань зобов’язані ознайомитись з
«Кодексом етики і чесної гри «Чесна гра – дисципліна і повага».
5.2. Контроль за якістю арбітражу здійснює Комітет з проведення змагань з футзалу та міні-футболу
ФФРР та Комітет арбітрів ФФРР.
5.3. Призначення арбітрів на матчі змагань здійснюється Комітетом арбітрів ФФРР і затверджується
Комітетом з проведення змагань з футзалу та міні-футболу ФФРР.
5.4. Матч проводиться арбітром, який забезпечує дотримання правил гри. Допомогу головному
арбітру надає його помічник. Окрім арбітрого і його помічника є ще арбітр-хронометрист, який веде
протокол матчу.
5.6. За здачу протоколів відповідають арбітри, що обслуговують зустріч.
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VІ. Відповідальність футзалістів, тренерів,
Керівників команд та інших учасників районних змагань
6.1. Керівники команд, тренери, футзалісти та інші учасники Чемпіонату та Першості району з
футзалу сезону 2020 р. зобов’язані неухильно виконувати усі вимоги Правил гри та даного
Регламенту.
6.2. Футзальні команди несуть відповідальність за поведінку своїх футзалістів, офіційних осіб,
глядачів, а також будь-якої іншої особи, яка виконує поставлені завдання на матчі від імені команди.
6.3. У разі недисциплінованої поведінки футзалістів однієї з команд або її представників, за
рішенням арбітра матч може бути припинений. Даний випадок розглядає КДК ФФРР.
6.4. На матчах має бути присутній лікар.
6.5. Дисциплінарні проступки керівників команд, тренерів, футзалістів та інших учасників
районних змагань, а також випадки безпорядків серед глядачів розглядаються КДК ФФРР.
6.6. До керівників команд, тренерів, футзалістів, арбітрів можуть бути застосовані дисциплінарні
санкції та інші заходи впливу у разі порушення ними Правил гри та даного Регламенту.
6.7. Якщо матч було припинено через недисципліновану поведінку футзалістів, то в силі
залишається результат, який був у матчі на час його припинення. За нічийного результату
”винуватцеві” зараховується технічна поразка (0:5). Якщо гра не закінчилася з вини обох команд,
то обом командам зараховується технічна поразка з рахунком (0:5), турнірні очки командам не
нараховуються.
6.8. При виявленні підкупу команди суперника, командам зараховується технічна поразка (0:5) та
на команди накладається грошовий обов’язковий внесок згідно рішення КДК ФФРР.
6.9. При виявленні факту підкупу бригади арбітрів, команди позбавляються 3-х (трьох) очок, а
арбітри несуть відповідальність згідно Дисциплінарного Кодексу комітету арбітрів ФФРР.
VІІ. Протести
7.1. Представник команди зобов’язаний негайно після закінчення гри попередити арбітра матчу про
подання протесту, що фіксується арбітром у протоколі матчу.
7.2. Протести розглядаються КДК ФФРР після оплати грошового обов’язкового внеску в розмірі
100,00 гривень. Якщо протест задоволений, тоді 75% вартості грошового обов’язкового внеску
повертається команді, що подавала протест. Неоплачені протести не розглядаються.
7.3. Протести, рапорти про незакінчену зустріч, подаються в ФФРР протягом 24 год. після
закінчення зустрічі.
7.4. Протести, рапорти розглядаються на засідані КДК ФФРР у присутності арбітра зустрічі і двох
представників команд. У випадку відсутності тих чи інших осіб, КДК виносить рішення на основі
свідчень присутніх осіб та наявних матеріалів.
7.5. У випадку, якщо команда після подачі протесту не згідна із рішенням КДК ФФРР, вона може
оскаржити це рішення в Апеляційному комітеті. Апеляційний комітет має прийняти рішення на
протязі 5-ти днів.
7.6. Засідання КДК ФФРР відбувається щосереди об 12:00 год. за такою адресою: м. Рогатин, вул.
Угрина-Безгрішного, 4.
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7.7. Протести не подаються на суддівські рішення (призначення або не призначення 6-ти метрових
ударів, штрафних чи вільних ударів, аутів, положення поза грою, взяття воріт, попередження та
вилучення гравців).
7.8. КДК ФФРР виносить рішення по будь-яких проявах порушення правил гри, суддівства,
неспортивної поведінки та порушення порядку на наступному після інциденту засіданні.
7.9. В разі відсутності потрібної кількості членів КДК ФФРР чи необхідності підтверджуючих
матеріалів, рішення може бути винесене на наступному засіданні, але не пізніше.
VІІІ. Місця проведення змагань
8.1. Проведення матчів Чемпіонату та Першості району з футзалу відбувається в залі на майданчику
з паркетним покриттям в обласній ДЮСШ м. Рогатина.
8.2. Керівники команд зобов’язані забезпечити громадський порядок на майданчику до, під час та
після матчу.
ІХ. Визначення місць у турнірній таблиці
9.1. За перемогу команді нараховується 3 очки, нічию - 1 очко, поразку - 0 очок.
9.2. За технічний виграш команді нараховується 3 очки з різницею 5-0, за технічну поразку – 0 очок
з різницею 0-5.
9.3. Переможець визначається за більшою кількістю набраних очок.
9.4. У випадку рівності очок у двох і більше команд переможець визначається:







по зустрічах між ними, враховується набрані очки;
за кращою різницею забитих та пропущених м’ячів в іграх між ними;
за більшою кількістю забитих м’ячів в іграх між ними;
за кращою різницею забитих та пропущених м’ячів у всіх іграх;
за більшою кількістю забитих м’ячів у всіх іграх;
за більшою кількістю перемог у всіх іграх;
Х. Нагородження

10.1. Команді, яка зайняла перше місце у Чемпіонаті району з футзалу, присвоюється звання
”Чемпіон Рогатинського району з футзалу сезону 2020 р.”. Команда нагороджується кубком,
медалями, грамотами ФФРР, а також грошовою премією.
10.2. Команди, які зайняли 2-ге та 3-тє місце у чемпіонаті району, стають „срібними” та
„бронзовими” призерами Чемпіонату району з футзалу сезону 2020 р. Команди нагороджуються
медалями, грамотами ФФРР і грошовими преміями.
10.3. Команді, яка зайняла перше місце у першості району з футзалу, присвоюється звання
”Переможець Першості Рогатинського району з футзалу сезону 2020 р.”. Команда нагороджується
кубком, грамотами, медалями ФФРР, а також грошовою премією.
10.4. Команди, які зайняли 2-ге та 3-тє місце в першості району, нагороджуються медалями,
грамотами ФФРР і грошовими преміями.
10.5. До нагородження можуть бути залучені кошти ФФРР, а також спонсорські та благодійні кошти
у будь-якій формі.

7

ХІ. Фінансові витрати
11.1. Для покриття витрат, пов’язаних з організацією та проведенням змагань Комітет з проведення
змагань з футзалу та міні-футболу ФФРР затверджує розміри заявочних внесків для команд
учасників Чемпіонату та Першості району з футзалу сезону 2020 р.
11.2. За рахунок заявочних внесків проводяться:
 підготовка та проведення Чемпіонату та Першості￼ району з футзалу сезну 2020 р.
 покриття інших витрат, затверджених Комітетом з проведення змагань з футзалу та мініфутболу ФФРР.
11.3. Оплата арбітражу змагань здійснюється у розмірі 120,00 гривень за один матч на бригаду
арбітрів, що його обслуговує.
11.4. Оплата оренди спортивного залу, де проводяться змагання, становить 500,00 грн./год.
11.5. У випадку, якщо календарна гра не відбулася з вини однієї з команд, оплата арбітражу
здійснюється як за виконану роботу.
11.6. Витрати, пов’язані з участю команд у Чемпіонаті та Першості району з футзалу, здійснюються
за рахунок відряджуючих організацій.
ХІІ. Заключні положення
12.1. Зміни та доповнення до цього Регламенту розглядає і затверджує Виконавчий комітет ФФРР.
12.2. Усі Додатки до цього Регламенту є його невід’ємною частиною.
12.3. Перегляд спортивних підсумків Чемпіонату та Першості району з футзалу сезону 2020 р.
після затвердження їх Виконавчим комітетом ФФРР не допускається.
12.4. Питання, що не врегульовані цим Регламентом, розглядає та затверджує Виконавчий комітет
ФФРР на основі чинного законодавства України, вимог ФІФА, УЄФА, ФФУ та ІФФФ.
12.5. Регламент набуває чинності з моменту затвердження Виконавчим комітетом ФФРР та діє до
моменту затвердження Виконавчим комітетом ФФРР нового Регламенту.
Виконавчий комітет ФФРР
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ДОДАТОК №1
Дисциплінарний кодекс ФФРР
Перелік дисциплінарних санкцій, що
застосовуються КДК ФФРР
1. Усі футзальні команди, які беруть участь в Чемпіонаті та Першості району з футзалу сезону
2020 р., зобов’язані виконувати всі вимоги даного Регламенту, виявляючи при цьому високу
дисципліну, організацію, повагу до суперників та глядачів.
2. Представники команд несуть відповідальність за поведінку своєї команди і не мають права
втручатися у дії арбітрів.
3. У випадку недисциплінованої поведінки футзалістів, представників чи уболівальників однієї
з команд за рішенням арбітра матч може бути припинено.
4. За невиконання вимог Регламенту районних змагань, рішень керівних органів ФФРР до
футбольних колективів застосовуються дисциплінарні санкції.
І. Стосовно команд:





попередження;
суворе попередження;
анулювання результату матчу;
виключення із складу учасників районних змагань.

ІІ. Стосовно представників команд:




попередження;
суворе попередження;
усунення від виконання службових функцій на певну кількість ігор, певний період часу або
безстроково.

ІІІ. Стосовно гравців:
Дискваліфікація за проступки, які були допущені до, під час та після проведення матчів:






за пряму червону картку – 1 гра;
за повторне порушення після отримання попередження в одній грі (друга «жовта» картка) –
1 гра;
за 3 жовті картки, отримані в ході змагань, - 1 гра, за 6 жовтих карток, - відповідно 2 гри і
т.д.
якщо в одному матчі гравець отримав жовту і червону картки, тоді він пропускає наступну
гру, а жовта картка додається до всіх жовтих карток.
за навмисний удар суперника, партнера по команді, арбітрів та офіційних осіб – до кінця
змагань (розглядається на наступному засіданні КДК ФФРР).
Контрольно-дисциплінарний комітет ФФРР
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РЕКВІЗИТИ ФФРР:
Федерація футболу
Рогатинського району
77000, м. Рогатин
вул. Галицька, 92
тел. (03435) 2-19-00, тел./факс (03435) 2-12-80
E-m: rogatyn.ff@gmail.com
Р/р UA023366770000026004052531814
в Івано-Франківській філії АТ КБ «ПриватБанк»
МФО 336677
Код ЗКПО 25925466
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