


Розділ І. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ РЕГЛАМЕНТУ 

Стаття 1. Мета Регламенту 

Метою «Регламенту…» є визначення та впровадження принципів організації і 

проведення змагань з футболу в Херсонській області серед аматорських команд (далі – 

змагання) під егідою Громадської організації «Херсонська обласна федерація футболу» 

(далі – ХОФФ), прав, обов’язків і відповідальності суб’єктів футболу. 

Стаття 2. Завдання Регламенту 

1. Сприяти проведенню змагань на рівні вимог статутних регламентних документів 

ФФУ та ХОФФ. 

2. Встановити порядок здійснення управління змаганнями. 

3. Встановити заходи дисциплінарного впливу до порушників порядку організації та 

проведення змагань. 

4. Створити умови для забезпечення комфорту та безпеки для учасників змагань та 

глядачів. 

 

Розділ ІІ. МЕТА І ЗАВДАННЯ ЗМАГАНЬ 

Стаття 3. Мета 

Метою змагань є популяризація та піднесення престижу футболу, забезпечення 

дозвілля та залучення до занять футболом широких верств населення, підвищення 

рівня майстерності футболістів, визначення чемпіона та володаря Кубка Херсонської 

області серед аматорських клубів. 

Стаття 4. Завдання 

1. Сприяти оздоровленню широких верств населення Херсонської області. 

2. Створити умови для підвищення рівня майстерності футболістів. 

 

Розділ ІІІ. УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ 

Стаття 5. Керівництво змаганнями 

1. У відповідності до Статутів ФФУ та ХОФФ, виключне право на загальне 

керівництво, контроль і безпосередню організацію та проведення змагань з футболу в 

Херсонській області належить ХОФФ. 

2. Безпосередня організація та проведення змагань покладається на комітет з 

проведення змагань  ХОФФ, якому належить право оперативного прийняття рішень 

щодо проведення змагань. Питання не передбачені Регламентом, регулюються 

Виконкомом ХОФФ. 

Стаття 6. Система проведення змагань 

Змагання з футболу в Херсонській області серед аматорських команд 

проводяться за системою «весна – осінь» у два кола за принципом «кожний з кожним»: 

на своєму полі та на полі суперника. Терміни проведення першого та другого кола 

змагань визначаються Виконкомом ХОФФ. 

Стаття 7. Учасники змагань 

1. Учасниками змагань є аматорські клуби (команди) Херсонської області що входять 

до складу ХОФФ, тобто є її колективними (або тимчасовими) членами, і які 

перерахували щорічні членські внески. Розмір членських внесків встановлюється 

Виконкомом ХОФФ. 



2. Клуб зобов’язаний мати на правах власності або орендувати стадіон (футбольне 

поле), прийнятий міською, районною державною комісією з контролю за станом 

спортивних споруд. 

Стаття 8. Календар змагань 

1. Календар змагань розробляється ХОФФ та затверджується Виконкомом ХОФФ. 

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

3. Друге коло змагань є «дзеркальним» відображенням першого кола. 

4. Усі учасники змагань повинні дотримуватися календаря змагань. 

5. Право переносу матчу у випадках, не передбачених Регламентом, належить комітету 

з проведення змагань. 

Стаття 9. Порядок оформлення заявкової документації та заявка на участь у 

змаганнях 

1. До друкованого у двох примірниках  заявкового листа команди чемпіонату чи 

розіграшу Кубка вноситься не більше 25 прізвищ футболістів і не більше 7 прізвищ 

осіб керівного складу. 

2. Заявковий лист команди підписується керівником та головним тренером 

аматорського клубу, головним лікарем медичного закладу та узгоджується з РФФ. 

Підписи засвідчуються печатками відповідних установ. 

3. До заявкового листа вноситься поштова адреса клубу, контактні телефони і 

електронні адреси його керівного та тренерського складів. 

4. Разом із заявковим листом подаються: 

- копії громадянських паспортів кожного футболіста. 

- кольорова фотокартка кожного футболіста (3х4 см). 

- копію платіжного доручення або відповідну довідку з бухгалтерії ХОФФ про сплату 

членського внеску; 

- «паспорти футболістів», видані ХОФФ; 

- емблема клубу, фотографія команди в електронному вигляді. 

5. Заявка команд проводитиметься в приміщенні ХОФФ за адресою: м.Херсон, вул. 

Чекістів, 2а (офіс ХОФФ) в наступний період: з 20 по 30 квітня 2015 року. 

6. Футболіст, який не має «Паспорта футболіста», не може бути заявлений за клуб. 

7. Клуб, який не подав заявкову документацію відповідно до вимог статті 9, до змагань 

не допускається. 

Стаття 10. Обов’язки клубу-господаря поля щодо підготовки стадіону до матчу 

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

Надати: футбольне поле встановлених розмірів з трав’яним покриттям. 

Забезпечити: 

- команди, арбітрів, інспектора роздягальнями, душовими кабінами з гарячою водою, 

чаєм, питною водою; 

- місця для керівників команд і запасних гравців; 

- розмітку технічного майданчика; 

- для проведення матчу не менше 3 однакових футбольних м’ячів , що відповідають 

вимогам Правил гри; 

- присутність не менше 6 юних футболістів для подачі м’ячів; 

- чергування лікаря та представників органів внутрішніх справ; 

- оперативний телефонний зв'язок з ХОФФ. 



Виключити можливість присутності сторонніх осіб у кімнаті арбітрів. Крім арбітрів, у 

ній мають право перебувати тільки інспектор ХОФФ та представник ХОФФ. 

Стаття 11. Визначення місць команд у турнірній таблиці . 

1. За перемогу нараховується 3 (три) очки, за нічию – 1 (одне) очко, за поразку  очки не 

нараховуються, за неявку з команди знімається – 1 (одне) очко. 

2. Місця команд у змаганнях визначаються за такими показниками, отриманими в усіх 

матчах: 

- більша кількість набраних очок; 

- більша кількість перемог; 

- краща різниця забитих і пропущених м’ячів; 

- більша кількість забитих м’ячів. 

3. У випадку рівності показників, вказаних в п. 2 статті 11, у двох і більше команд 

перевагу отримують команди, які в матчах з усіма конкурентами мають кращі 

показники : 

- більша кількість набраних очок; 

- більша кількість перемог; 

- краща різниця забитих і пропущених м’ячів; 

- більша кількість забитих м’ячів. 

4. У випадку рівності очок у команд які претендують на перше місце проводиться 

«Золотий матч» або турнір для виявлення Чемпіона області. 

Стаття 12. Нагородження 

1. Нагородження переможців і призерів чемпіонату, володаря та фіналіста Кубка 

проводить ХОФФ. 

2. Команда, що посіла перше місце у лізі, отримує звання «Чемпіон Херсонської 

області з футболу серед аматорських команд» і нагороджується Кубком та дипломом, 

гравці та тренери – «золотими» медалями та дипломами першого ступеня (згідно 

заявкового листа). 

3. Команди, що посіли друге і третє місця у лізі, нагороджуються дипломами, гравці 

та тренери - відповідно «срібними» і «бронзовими» медалями та дипломами 

відповідних ступенів (згідно заявкового листа). 

4. Команда, яка перемогла у фіналі Кубку, нагороджується Кубком і дипломом, гравці 

та тренери - медалями «Володар Кубку ...» і почесними дипломами. 

5. Команда - фіналіст Кубку нагороджується дипломом, гравці та тренери - медалями 

«Фіналіст Кубку ...» і почесними дипломами. 

6. Арбітри, які проводили фінал Кубків, нагороджуються пам’ятними призами. 

7. За результатами опитування клубів визначаються лауреати сезону у 

номінаціях:«Кращий тренер»,«Кращий воротар»,«Кращий захисник», «Кращий 

півзахисник», «Кращий нападаючий», «Кращий бомбардир» та «Кращий гравець» та 11 

кращих гравців сезону. 

Стаття 13. Неявка команди на гру. 

1. За неявку на гру без поважної причини, команді зараховується технічна поразка (0:3) 

і до неї застосовуються штрафні санкції –знімається 1 очко, а команді-суперниці 

зараховується технічна перемога (3 : 0). 

2. Після повторної неявки на гру без поважної причини КДК ХОФФ за поданням КзПЗ 

ХОФФ може зняти таку команду зі змагань. 



3. Якщо обидві команди не з’явились на матч чемпіонату, їм зараховується технічна 

поразка ( - : -), а до клубів застосовуються дисциплінарні санкції. 

4. За неявку команди на матч розіграшу Кубка без поважної причини команда 

знімається з подальшої участі у змаганнях. 

Стаття 14. Виключення команди із змагань 

Якщо команда, яку виключено із змагань, провела половину і більше матчів, їй 

зараховуються технічні поразки в матчах , які залишились (0:3), а командам-

суперницям зараховуються перемоги (3:0), якщо менше половини матчів результати 

анулюються. 

Стаття 15. Участь та заміни футболістів у матчах 

1. При проведенні матчів чемпіонату та розіграшу Кубка офіційна особа команди 

зобов’язана за 45 хв. до початку матчу заповнити лист Рапорту арбітра друкованими 

літерами вписати прізвища та імена не більше 18-ти (11-ти основних і 7-ми запасних) 

футболістів із зазначенням номерів кожного з футболістів та надати арбітру «Паспорти 

футболістів». Лист Рапорту повинні підписати капітан та офіційна особа команди. 

Команда-господар поля заповнює Рапорт першою. До участі у грі допускається не 

менше 7-ми футболістів однієї команди. 

2. Футболіст повинен бути зареєстрований ХОФФ для участі в організованому футболі 

в якості аматора. Тільки зареєстровані футболісти мають право брати участь у 

змаганнях під егідою ХОФФ. Актом реєстрації футболіст зобов’язується 

дотримуватись статутів, регламентних документів та рішень ФІФА, УЄФА, ФФУ та 

ХОФФ. Футболіст, який не має «Паспорта футболіста» до змагань не допускається. 

3. Участь футболіста, який не зареєстрований ХОФФ , у будь-якому офіційному матчі 

за клуб вважається незаконною. У такому випадку застосовуються санкції до 

футболіста та клубу згідно з Дисциплінарними правилами ФФУ (ХОФФ). 

4. 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, внесених до Рапорту арбітра. Така заміна скоротить кількість 

запасних футболістів; 

б) якщо будь-хто з запасних футболістів (крім воротаря), зазначених у листі Рапорту 

арбітра, не має можливості взяти участь у матчу, 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. 

5. Футболіст, прізвище якого внесено до листа Рапорту арбітра, вважається учасником 

матчу, навіть якщо він не виходив на заміну. 

6. 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. 

7. За внесення до листа Рапорту арбітра прізвища відстороненого від участі у матчах 

або незаявленого футболіста, у разі, якщо цей футболіст безпосередньо брав участь у 

матчі (виходив на футбольне поле), команді зараховується технічна поразка (0:3), а 



команді-суперниці – перемога (3:0). Якщо у матчі команда-суперниця перемогла з 

більшою різницею, тоді рахунок залишається незмінним. 

8. 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. 

9. Якщо до листа Рапорту арбітра у складах обох команд внесені прізвища 

відсторонених від участі в матчах або не заявлених футболістів, і ці футболісти 

безпосередньо брали участь у матчі (виходили на футбольне поле), тоді обом командам 

зараховується технічна поразка (- : - ) 

10. Футболіст, прізвище якого не внесено до листа Рапорту арбітра, не має права брати 

участь у матчі 

11. Запасні футболісти, а також не більше 6 офіційних осіб команди, прізвища яких 

внесені до листа Рапорту арбітра, під час матчу повинні перебувати на місцях, 

відведених для них у технічному майданчику. 

12. Особи, прізвища яких не внесені до листа Рапорту арбітра, під час матчу не мають 

права перебувати у технічному майданчику. 

13. Розминка запасних футболістів під час матчу дозволяється біля кутового 

флагштока за лінією воріт своєї команди або за першим асистентом арбітра. Одночасно 

розминку можуть проводити не більше трьох футболістів від кожної команди у формі, 

яка відрізняється за кольором від форми учасників матчу та арбітрів. 

14.У матчах чемпіонату та розіграшу Кубка дозволяється заміна не більше 7 (СЕМИ) 

футболістів. 

15. Заміни проводяться з числа футболістів, прізвища яких внесені до листа Рапорту 

арбітра. 

16. Представникам клубів у присутності арбітра дозволяється перевірка «Паспортів 

футболістів» і/або гравців команди суперниці після завершення гри у термін – не 

пізніше 15 хвилин. 

17. При відмові пред’явити гравця або «Паспорт футболіста» для перевірки після 

завершення матчу у вказаний термін, команда – суперниця має право на 

опротестування результату гри. 

Стаття 16. Вимоги до екіпірування футболістів 

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

2. Кольори футболок, шортів та гетрів футболістів команд не повинні збігатися. 

3. Кольори футболок футболістів команд не повинні збігатися з кольорами футболок 

арбітрів. 

4. Колір футболки воротаря повинен відрізнятися від кольору футболок інших 

футболістів обох команд. 

5. Футболка повинна мати короткі (до нижньої третини плеча) або довгі рукави. 

6. Термошортники мають бути однакового кольору з шортами. Вони не мають досягати 

верхньої частини коліна. 

7. Номери на футболках футболістів повинні відповідати номерам, за якими їх 

прізвища внесено до листа Рапорту арбітра. 

8. Реклама алкогольних і тютюнових компаній на екіпіруванні футболіста не 

дозволяється. 



9. Футболіст, екіпірування якого не відповідає Правилам гри до участі в матчі не 

допускається. Футболісти повинні грати матчі в щитках. 

10. Якщо у двох команд кольори ігрової форми збігаються, то команда-господар поля 

повинна одягнути ігрову форму іншого кольору. 

Стаття 17. Відповідальність клубу (команди), керівників, тренерів та футболістів. 

1. Керівники клубу (команди), тренери, футболісти, які беруть участь у змаганнях, 

повинні виконувати всі вимоги «Правил гри …» і положень «Регламенту …», 

виявляючи високу дисципліну, організованість, толерантність до офіційних осіб, 

інспекторів, арбітрів, суперників та глядачів. 

2. Клуб (команда) та тренери несуть відповідальність за поведінку футболістів та 

офіційних осіб своєї команди. Керівники клубу, тренери не мають права втручатися в 

дії інспектора та арбітрів. 

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

після матчу. 

4. Представникам команд, тренерам та інспекторам забороняється під час гри давати 

будь-які оцінки якості арбітражу. 

5. При втручанні тренерів команд або представників клубів в дії арбітра під час гри, 

арбітр має право зупинити гру. Команді, представники якої винні у цьому, 

зараховується технічна поразка (0 :3) та до неї застосовуються штрафні санкції. 

6. За недисципліновану поведінку гравців однієї з команд, арбітр має право зупинити 

гру, а цій команді зараховується технічна поразка (0 : 3) та до неї застосовуються 

штрафні санкції. Якщо гру не було закінчено з вини обох команд, відповідна поразка 

зараховується кожній з команд та до них застосовуються штрафні санкції. 

7. За невиконання (порушення) вимог Статуту ХОФФ, «Регламенту …» та інших 

нормативних документів, до клубу і/або представників застосовується дисциплінарні 

та штрафні санкції, встановлені Дисциплінарним кодексом ХОФФ. 

8. Керівники, тренери та футболісти – порушники заслуховуються КДК ХОФФ, яка 

вирішує питання щодо вживання санкцій, визначених положеннями Дисциплінарного 

кодексу ХОФФ. 

9. Відповідно статтям Дисциплінарного кодексу ХОФФ до футболістів та тренерів 

команд, футбольних клубів та спортивних споруд (стадіонів), арбітрів та інспекторів 

можуть бути вжиті дисциплінарні, штрафні та інші санкції. 

Підставами для притягнення до дисциплінарної відповідальності є: 

- попередження, вилучення та інші негативні випадки, які внесені до рапорту арбітра; 

- рапорт інспектору матчу; 

- рапорт інспектора «негласного перегляду»; 

- письмова заява офіційного представника Федерації; 

- письмова заява керівництва клубу; 

- рішення зборів команди клубу; 

- відомі негативні факти, яких з різних причин не внесено до рапорту арбітра. 

10. Провини, що тягнуть за собою вилучення гравців з поля, підлягають обговоренню в 

команді. Протокол зборів, які повинні бути проведенні в 3- денний термін, передається 

до КДК ХОФФ. 



11. Футболіст, який без поважних причин не з’явився на засідання КзПЗ ХОФФ або 

КДК ХОФФ, підлягає вжиттю до себе дисциплінарних та накладанню на клуб 

(команду) штрафних санкцій. 

12. Футболіст, який без поважних причин не з’явився до збірної команди області, 

рішенням КДК ХОФФ відлучається від участі у змаганнях на термін – від 3-х до 5-ти 

календарних матчів. 

13. Тренер команди несе відповідальність за облік попереджень та вилучень гравців, а 

також застосованих до них інших дисциплінарних санкцій. 

14. Вилучений, дискваліфікований або неотримавший відповідної фахової ліцензії 

тренер (представник) клубу (команди) не має права представляти команду та 

знаходитись біля неї (в т.ч.: в роздягальні і на лавці запасних) під час змагань, 

заповнювати рапорт арбітра та вступати в офіційні розмови. 

15. Після закінчення першості дискваліфікація гравців, яких було вилучено з поля, за 

рішенням КДК ХОФФ може розповсюджуватися на наступну першість, а 

попередження (жовті картки) гравців - втрачають силу. 

16. Команду, що запізнюється на офіційно визначений термін початку гри або не 

починають гру з будь-яких причин (окрім надзвичайних обставин), треба очікувати 45 

хвилин, після чого відповідній команді зараховується технічна поразка (0 : 3) та на неї 

накладаються штрафні санкції. 

17. За надання до ХОФФ фальсифікованих документів на футболістів, представники 

клубу або тренери, що скоїли підробку або сприяли цьому, рішенням КДК ХОФФ 

можуть бути дискваліфіковані від участі у офіційних обласних змаганнях на термін від 

1-го до 2-х років з застосуванням до них штрафних санкцій. 

18. Футболісти, чиї документи були сфальсифіковані, рішенням КДК ХОФФ можуть 

бути дискваліфіковані терміном від 1-го до 2-х років. 

Стаття 18. Офіційна процедура перед початком та після закінчення гри. 

1. Перед початком гри футболісти команд розташовуються у центрі поля обличчям до 

центральної трибуни. Арбітри розташовуються між командами. Футболісти та арбітри 

вітають глядачів підняттям рук над головою. 

2. Футболісти команди гостей розташовуються зліва від арбітра і проходять повз 

арбітрів та команду – господаря поля, вітаючи кожного рукопотисканням, після чого 

повертаються на початкову позицію, проходячи за футболістами команди – господаря 

поля та арбітрами. 

3. Футболісти команди-господаря поля проходять повз арбітрів, вітаючи кожного 

рукопотисканням, і повертаються на початкову позицію, проходячи за арбітрами. 

4. Після привітання, капітани команд за допомогою жереба розігрують право вибору 

воріт, які команда буде захищати у першій половині матчу. 

5. Після закінчення гри команди розташовуються у центрі поля поруч з арбітрами на 

своїх половинах поля. Футболісти дякують глядачам за їх підтримку оплесками над 

головою. 

Стаття 19. Обов’язки клубу-господаря поля з прийому інспектора та арбітрів 

1. Призначити відповідальну особу за безпеку інспектора та арбітрів. 

2. Поінформувати про систему безпеки команд, їх майна та місця паркування 

автотранспортних засобів. 



3. Надати інспектору місце, яке забезпечує умови для виконання своїх обов’язків під 

час матчу. 

4. Забезпечити інспектору телефонний зв'язок з ХОФФ для оперативної передачі 

інформації про підсумки матчу. 

Стаття 20. Протести. Порядок подачі. Розгляд 

1. Офіційна особа клубу зобов’язана відразу після закінчення матчу попередити 

інспектора та арбітра про подання протесту. Відповідна заява про подання протесту 

підписується головним тренером (начальником команди) і передається інспектору, 

який зобов’язаний поінформувати про це команду-суперницю та ХОФФ. Інспектор 

повинен направити цю заяву до ХОФФ. Клуб повинен протягом 24 годин після 

закінчення матчу направити обґрунтований протест до КДК ХОФФ. 

2. Не приймаються до розгляду несвоєчасно поданий протест, а також у разі, якщо він 

поданий на рішення арбітра протягом матчу: 

а) призначення (не призначення) вільного, штрафного або одинадцятиметрового удару; 

б) визначення положення «поза грою»; 

в) визначення виходу м’яча за межі поля і надання права введення м’яча в гру; 

г) зараховане або не зараховане взяття воріт; 

д) попередження або вилучення футболіста з поля. 

3. Протест розглядається після перерахування внеску в розмірі 300(триста)грн. на 

рахунок ХОФФ на першому засіданні КзПЗ ХОФФ після отримання коштів (в період 

7днів з дня подачі протесту). У випадку задоволення протесту внесок повертається 

команді, яка подала протест. 

4. При подачі протесту на конфлікти, що мали місце до, під час або після гри, арбітр, 

асистенти арбітра та інспектор негайно подають свої пояснення до КзПЗ ХОФФ. 

Стаття 21. Фінансові умови участі клубів (команд) у змаганнях та витрати ХОФФ 

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

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

Виконкомом ХОФФ затверджуються суми та терміни сплати клубами річних 

членських та інших внесків, що перераховуються на р/р ХОФФ. 

3. Членський річний та інші внески складаються з визначених Виконкомом ХОФФ сум 

і становлять: 

Чемпіонат області  – 4000 грн. 

Кубок області – 500 грн. 

4. За рахунок членських та інших внесків Федерація проводить чемпіонат, першість, 

турніри, відповідні Кубки серед клубних команд, нагородження та надає матеріальну 

допомогу гравцям, тренерам, арбітрам та іншим суб’єктам футбольної діяльності. 

5. Клубами за годину до проведення матчу здійснюється розрахунок за суддівство та 

інспектування. Гонорари за арбітраж та інспектування змагань затверджені 

виконкомом ХОФФ у розмірах: 

Чемпіонат та Кубок області: 

Арбітр – 200 грн, 

Асистенти арбітра – по 140 грн, 

Інспектор – 120 грн. 

6. Клуб – господар поля здійснює відшкодування витрат по відрядженню арбітра та 

асистентів арбітра, інспекторів (проїзд до місця змагань і зворотньо,  добові (одна 



доба), оплата за арбітраж  та інспектування) згідно наданих підтверджуючих 

документів. Виплати повинні бути здійснені не пізніше ніж за одну годину до початку 

матчу. 

7. Херсонська обласна федерація футболу за рахунок членських, благодійних та інших 

внесків може фінансувати: 

- збірні команди області; 

- навчально-тренувальні збори арбітрів, інспекторів та тренерів; 

- придбання Кубків, сувенірів, медалей та жетонів,дипломів та грамот; 

-  виготовлення різноманітної печатної документації (бланки бух. обліку, заявкові і 

дозаявкові листи, «паспорти футболістів» учасників змагань, дипломи різних ступенів, 

інше) та атрибутики Федерації; 

- комунальні послуги, та орендні проплати (землі, приміщення, стадіонів, майданчиків 

та ін.); 

- придбання меблів та оргтехніки; 

- придбання канцтоварів та методичної літератури; 

- виплату заробітної платні штатним працівникам Федерації; 

- проведення необхідних робіт по обладнанню і підтримці приміщення Федерації та 

прилеглої території у належному стані та ін. 

8. Річні членські, благодійні та інші внески перераховуються за такими реквізитами: 

Р/р 26006222129001, КБ «Приватбанк» м. Херсон, МФО 352479 код ЄДРПОУ 

24122661, або сплачується готівкою до бухгалтерії ХОФФ, згідно встановленого 

законодавством порядку. 

 

Розділ ІV. АРБІТРАЖ 

Стаття 22. Здійснення арбітражу 

1. Арбітраж змагань здійснюється у відповідності з «Правилами гри у футбол», 

змінами і доповненнями до них, затвердженими Міжнародною Радою футбольних 

Асоціацій. 

2. Арбітраж здійснюють арбітри, що рекомендовані КА ХОФФ і список яких 

затверджено Виконкомом ХОФФ для проведення змагань у визначених лігах. 

Стаття 23. Призначення арбітрів 

1. На кожен матч призначаються: арбітр, який наділяється виключними 

повноваженнями відносно застосування та трактування «Правил гри …», та два 

асистенти арбітра. 

2. Призначення арбітрів проводить КА ХОФФ . Протокол призначень підписує голова 

Комітету . Копія протоколу надається до КзПЗ ХОФФ. 

3. У випадку неявки арбітрів, гру за узгодженням з КА ХОФФ може провести арбітр 

місцевої ФФ, який призначається Комітетом арбітрів ХОФФ. 

Стаття 24. Обов’язки та функції арбітра 

1. У встановлені КА ХОФФ терміни, отримати призначення на проведення гри. 

2. Прибути на місце, де проводиться гра, не пізніше ніж за 60 хвилин до її початку. 

3. У випадку неможливості прибути на гру, відразу будь-якими засобами повідомити 

про це КА ХОФФ. 



4. Оглянути футбольне поле, оцінити його якість і готовність для проведення гри. У 

випадку непридатності футбольного поля до гри, арбітр приймає рішення про її 

відміну, з відповідним записом до рапорту арбітра. 

5. Забезпечити контроль за перебуванням футболістів, тренерів та офіційних осіб у 

технічному майданчику під час матчу. 

6. Перевірити «Паспорти футболістів» відповідно до заявкових листів команд та 

відповідності прізвищам гравців, яких внесено до рапорту арбітра. 

7. Разом з представниками команд визначити кольори ігрової форми так, щоб не 

збігалися кольори футболок, шортів та гетрів суперників. 

8. Перевірити відповідність футбольної форми у гравців . 

9. Перед початком гри, після закінчення розминки (перед виходом на футбольне поле), 

арбітр, спільно з тренерами команд, зобов’язані перевірити відповідно до «Паспортів 

футболістів» особу кожного з 11-ти гравців команд-учасниць матчу, що внесені до 

рапорту арбітра. Гравці, що виходять на заміну, повинні пред’явити арбітру або 

асистенту арбітра «Паспорт футболіста». 

10. Одразу після закінчення гри представникам клубів у присутності арбітра 

дозволяється перевірка «Паспортів футболістів» гравця (-ів) команди-суперниці у 

термін – не пізніше 15 хвилин. 

11. Після закінчення матчу протягом 30 (тридцяти) хв. оформити рапорт арбітра. 

12. У рапорті арбітра необхідно викласти інформацію про всі дисциплінарні санкції 

(попередження та вилучення), що були прийняті відносно футболістів і/або тренерів та 

офіційних осіб команд та про будь-які інциденти (травми, порушення порядку, тощо), 

що виникли до, під час та після гри. 

 

Розділ V. ІНСПЕКТУВАННЯ 
Стаття 25. Здійснення інспектування 

1. Інспектування здійснюють інспектори, рекомендовані КА ХОФФ, список яких 

затверджується Виконкомом ХОФФ для виконання своїх функцій у визначених лігах. 

2. Інспектор оцінює професійні дії арбітрів підчас проведення матчу. 

3. Інспектор матчів чемпіонату і розіграшу Кубка виконує також функції делегата 

ХОФФ. 

Стаття 26. Призначення інспекторів 

Призначення інспекторів проводить КА ХОФФ. Протокол призначень підписує 

голова Комітету арбітрів. Копія протоколу надається комітету з проведення змагань 

ХОФФ. 

Стаття 27. Обов’язки, функції та повноваження інспектора 

1. У встановлені КА ХОФФ терміни, отримати призначення на інспектування гри. 

2. Прибути на місце, де проводиться гра, не пізніше ніж за 60 хвилин до її початку. 

3. У випадку неможливості прибути на гру, відразу будь-якими засобами повідомити 

про це КА ХОФФ. 

4. Оглянути футбольне поле, оцінити його якість і готовність для проведення гри. У 

випадку непридатності футбольного поля до гри, інспектор разом з арбітром 

приймають рішення про її відміну. 

5. Перевірити наявність документів, що засвідчують готовність стадіону до проведення 

матчу: 



а) Угоду клубу та дирекції стадіону з органами внутрішніх справ про забезпечення 

громадського порядку та охорону учасників змагань, офіційних осіб і глядачів до , під 

час та після закінчення матчів; 

б) Угоду зі службою швидкої медичної допомоги або медзакладу; 

в) Регламент змагань з футболу серед аматорських команд. 

6. Відрекомендуватися керівництву команд і черговому УМВС на стадіоні, 

погодивши з ними питання про гру, яка має відбутись. 

7. Заповнити рапорт інспектора 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. 

Протягом години проінформувати ХОФФ про технічні результати матчу та інциденти, 

що мали місце до, під час і після матчу. 

 

Розділ VІ. СТАТУС УЧАСНИКІВ ЗМАГАНЬ І ПЕРЕХОДИ ФУТБОЛІСТІВ 

Стаття 28. Статус футболіста-аматора 

1. Всі футболісти , які беруть участь у змаганнях під егідою ХОФФ, мають статус 

футболіста-аматора. 

2. Футболіст-професіонал не має права брати участь у змаганнях аматорського 

футбола. 

Стаття 29. Перехід футболіста із клубу в клуб 

1. Футболіст має право на перехід до іншого клубу, який знаходиться на території 

Херсонської області або за її межами. 

2. Перехід футболіста можливий у випадку подання ним особистої письмової заяви про 

таке бажання до ХОФФ та керівництва попереднього клубу. 

3. У випадку існування за футболістом матеріальної заборгованості попередній клуб 

має надати ХОФФ відповідного листа на протязі двох днів після отримання заяви від 

футболіста. 

4. Якщо на протязі двох днів від подання футболістом заяви до керівництва 

попереднього клубу та ХОФФ від керівництва попереднього клубу не надходить лист з 

вимогою ліквідації майнової заборгованості гравця, гравець може бути зареєстрований 

за новий клуб. 

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

залишок відсторонення в новому клубі. 

Стаття 30. Поновлення статусу футболіста-аматора 

Футболіст-професіонал може бути класифікований як футболіст-аматор тільки 

після закінчення терміну 30(тридцяти) днів від припинення діяльності в статусі 

професіонала. Вказаний термін визначається від дати, коли футболіст брав участь в 

останньому для нього календарному матчі як професіонал. 

Стаття 31. Реєстрація, заявка та допуск футболіста до участі у змаганнях 

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

повинен бути зареєстрований та заявлений ХОФФ. 

2. Реєстрація футболіста полягає у видачі «Паспорта футболіста». Для аматорського 

футболу на 2015 р. встановлено два реєстраційні періоди: 

- 1 березня – 20 травня – перший період ; 

- 1серпня – 31 серпня – другий період. 



Дозаявковий період для випускників ДЮФЗ зареєстрованих в єдиній базі даних 

ФФУ 1 червня – 15 червня 2015 року. 

3. У період з 1 липня поточного року по 30 червня наступного року футболіст може 

бути зареєстрований щонайбільше у трьох клубах. Протягом цього періоду футболіст 

має право виступати в офіційних змаганнях тільки за два клуби. 

4. У дні календарних ігор заявка футболістів не проводиться. 

5. За аматорські клуби дозволяється заявляти гравців, які одночасно заявлені за 

команди змагань з футзалу, які мають статус аматорів. 

6. Заявка на участь у змаганнях футболістів, які не мають громадянства України, 

дозволяється за наявності міжнародного трансферного сертифікату. 

7. Заявка на участь у змаганнях футболістів – громадян України, які були зареєстровані 

в клубах інших країн, дозволяється за наявності міжнародного трансферного 

сертифікату. 

8. Команди сплачують за дозаявку гравців внесок у сумі 50 гривень. 

 

Розділ VІІ. ДИСЦИПЛІНАРНІ САНКЦІЇ 

Стаття 32. Застосування дисциплінарних санкцій 

1. Відповідно до Статуту ХОФФ виключно органи здійснення футбольного правосуддя 

ХОФФ мають право застосовувати дисциплінарні санкції. 

2. Дисциплінарні санкції застосовуються КДК ХОФФ у відповідності до законодавства 

України, Дисциплінарних правил ФФУ (ХОФФ) 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 КДК ХОФФ протягом 24 годин з моменту його прийняття направляється 

зацікавленим сторонам. 

5. Рішення КДК ХОФФ може бути оскаржене в Контрольно-дисциплінарний комітет 

ХОФФ зацікавленою стороною(ами) протягом 24 годин з моменту його отримання. 

6. Рішення щодо дисциплінарних санкцій до арбітрів, делегатів та інспекторів 

приймають відповідно Комітет арбітрів ХОФФ відповідно до Дисциплінарних правил 

ФФУ(ХОФФ) з подальшим затвердженням КДК ХОФФ. 

Стаття 33. Облік дисциплінарних санкцій , застосованих арбітром 

1. Жовті картки, їх наслідки у вигляді відсторонення та червоні картки обліковуються 

окремо в чемпіонаті та розіграші Кубка. 

2. Футболіст підлягає відстороненню на один матч за кожні 4 жовті картки, отримані в 

матчах. Відсторонення здійснюється без рішення КДК ХОФФ. 

3. Футболіст, вилучений з поля за дві жовті картки в одній грі або за червону картку за 

«фол останньої надії», підлягає відстороненню на одну гру без рішення КДК ХОФФ. 

Раніше отримані попередження не анулюються. 

4. Якщо футболіста вилучено з поля, попередження, раніше отримане ним у цьому ж 

матчі, - зберігає чинність. 

5. При переході футболіста в інший клуб жовті картки та відсторонення не 

анулюються. 

6. Керівники клубу (команди) зобов’язані вести облік попереджень та вилучень 

футболістів і несуть за це відповідальність. 



7. Футболіст, який отримав червону картку (крім як за дві жовті картки в одному матчі 

чи за «фол останньої надії») не має права брати участь в жодних офіційних матчах 

чемпіонату і розіграшу Кубка до рішення КДК ХОФФ 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 

відображене в листі Рапорту арбітра, має право брати участь у матчах до рішення КДК 

ХОФФ. 

9. Не проведений з будь-якої причини матч чемпіонату, розіграшу Кубка 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 залишились в поточному сезоні, то відповідна кількість матчів, в яких 

футболіст не має права брати участі, переноситься на наступний змагальний сезон. 

11. Відсторонення може застосовуватись разом із санкцією до клубу у вигляді 

обов’язкового грошового внеску. 

12. Попередження та відсторонення за жовті картки втрачають силу після завершення 

сезону. 

 

Розділ VІІІ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

Стаття 34. Розгляд суперечливих питань 

Розгляд і вирішення всіх спірних питань, які виникають між клубами, 

офіційними особами та футболістами - здійснюється, виключно, під юрисдикцією 

ХОФФ, у відповідності до Дисциплінарних правил ФФУ 

Стаття 35. Інші питання 

1. Зміни та доповнення до Регламенту розглядає та затверджує Виконком ХОФФ. 

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

3. Розгляд та прийняття рішень з інших питань, що не врегульовані Регламентом, є 

виключною компетенцією Виконкому ХОФФ на основі законодавства, вимог ФІФА, 

УЄФА, ФФУ та ХОФФ. 

4. Колективним членам ХОФФ та їх представникам не рекомендовано переносити свої 

суперечки до судів загальної юрисдикції. Усі суперечки спортивного характеру, що 

стосуються неузгодженостей між членами Федерації, слід вирішувати тільки у рамках 

Федерації. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО РОЗІГРАШ КУБКА ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

З ФУТБОЛУ СЕРЕД АМАТОРСЬКИХ КОМАНД 2015 року 

присвячений пам’яті Олександра Ладичука 

 

Стаття 1. Загальні положення 

1. Проведення розіграшу Кубка здійснює Херсонська обласна федерація футболу. 

2. До участі у змаганнях допускаються команди міст та районів області у складі 25 

гравців та 2 тренери – представника. 

3. Кубковий турнір складається із трьох етапів: чвертьфінали, півфінали та фінальна 

гра. 

Стаття 2. Терміни проведення етапів кубкового турніру 

1. Змагання Кубку проводяться в квітні 2015 року. 

Стаття 3. Умови проведення кубкового турніру 

1. Команди проводять ігри  згідно сітки розіграшу, яка визначається жеребом. 

2. Чвертьфінальні ігри та фінал проводяться з одного матчу. Якщо гра в основний час 

закінчилась внічию, призначається додатковий час (2 тайми по 15 хвилин). У разі не 

виявлення переможця у додатковий час призначаються 11-метрові удари для 

виявлення переможця. 

3. Півфінали проводяться з двох матчів – вдома і на виїзді. Переможець півфінальних 

ігор визначається за такими показниками: 

- за найбільшою кількістю набраних очок у двох іграх; 

- за кращою різницею забитих і пропущених м’ячів; 

- якщо команди забили однакову кількість м’ячів у двох іграх, до наступного етапу 

виходить команда, яка забила більше м’ячів на чужому полі; 

- якщо команди забили однакову кількість м’ячів на чужому полі, після другої гри 

призначається додатковий час (2 тайми по 15 хвилин); 

- якщо в додатковий час не було забито м’ячів, то призначається серія післяматчевих 

11-метрових ударів. 

4. Місце проведення фінального матчу Кубку призначається ХОФФ. 

Стаття 4. Фінансові витрати 

1.Фінансові витрати на проведення матчів Кубку проводяться командою-господарем 

поля у розмірах, визначених для матчів Чемпіонату та Кубку Херсонської області. 

2. Витрати на проведення фінальної гри за рахунок обох команд-фіналістів в рівних 

долях.   

Стаття 5. Різне 

1. Ситуації, що не передбачені цим Положенням, регулюються Регламентом 

Чемпіонату області та рішенням Виконкому ХОФФ.  

 

 

Комітет з проведення змагань ХОФФ 
 


