більша кількість набраних очок;
більша кількість перемог;
краща різниця забитих та пропущених м’ячів в усіх іграх;
більша кількість забитих м’ячів;
кращий показник в особистих зустрічах;
жереб.
Команди, які посіли 1 та 2 місце в підгрупах зустрічаються в
півфінальних іграх в таких парах: 1 місце підгрупи А – 2 місце підгрупи Б; 1
місце підгрупи Б – 2 місце підгрупи А. Переможці цих ігор у фінальному
матчі визначають Володаря Кубка.
Тривалість гри: 80 хвилин (2 тайми по 40 хвилин).
Дозволяються зворотні заміни. Вилученого гравця не дозволяється
замінити іншим гравцем.
Якщо півфінальні та фінальна гра завершується нічийним результатом,
переможець визначається у серії 11-метрових ударів. Місце проведення
фінальної гри визначає ХОФФ.
Представники команд зобов’язані за 45 хвилин до початку гри внести
до Рапорту арбітра прізвища та імена не більше 18 футболістів та надати
арбітру заявку та документи на кожного гравця.
Команда – господар поля зобов’язана забезпечити:
- футбольне поле, встановлених розмірів з чіткою розміткою;
- роздягальні для команд та арбітрів;
- чергування лікаря та представників правоохоронних органів, або
відповідального за охорону громадського порядку.
-

1. Арбітраж змагань
Арбітраж змагань здійснюється згідно з правилами гри арбітрами,
призначеними на дану гру Комітетом арбітрів ХОФФ.
2. Протести
У випадку подання протесту офіційна особа команди зобов’язана
відразу після закінчення гри попередити арбітра та команду-суперника про
подання протесту. Команда повинна протягом 24 годин після закінчення
матчу направити обґрунтований протест до КДК ХОФФ. Не приймаються до
розгляду несвоєчасно поданий протест, а також протест, що поданий на
рішення арбітра, прийняті у матчі.
3. Дисциплінарні санкції
За неявку команди на матч їй зараховується поразка 0:3, а командісуперниці перемога 3:0.
За участь у матчі незаявленого, або дискваліфіковано футболіста
команді зараховується технічна поразка.
Футболіст підлягає відстороненню на один матч за три жовті картки.
Футболіст, який отримав червону катку, не має права брати участь у
матчах до рішення КДК ХОФФ та закінчення терміну його відсторонення.

4. Фінансові витрати
Витрати по відрядженню команд за рахунок відряджуючих організацій.
Витрати по відрядженню арбітрів (проїзд до місця змагань і назад,
добові, оплата за арбітраж) несуть футбольні команди та організації, що
приймають (господар поля).
Оплата звітів арбітрів проводиться за годину до початку матчу.
Витрати по оплаті за арбітраж затверджено у розмірах:
- арбітр: 150 грн;
- асистенти арбітра: по 75 грн.
Витрати на проведення фінальної гри за рахунок обох командфіналістів. Членський внесок за участь у змаганнях у сумі 500 грн командам
необхідно перерахувати на розрахунковий рахунок Херсонської обласної
федерації футболу р/р 26006222129001, КБ «Приватбанк» м.Херсон, МФО
352479, код ЄДРПОУ 24122661.
Нагородження команд за рахунок ХОФФ.
5. Нагородження
Команда-переможець нагороджується Кубком та дипломом. Гравці та
тренери команд-фіналістів нагороджуються медалями, дипломами
відповідних ступенів. Кращі гравці змагань нагороджують пам’ятними
призами.

Комітет з проведення змагань ХОФФ

095-470-58-14

