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ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ 

 
ХОФФ Херсонська обласна федерація футболу. 

  

АК Апеляційний комітет ХОФФ. 

Арбітр Особа, призначена  ХОФФ для проведення матчу, якій надані 
виключні повноваження щодо застосування та трактування 
Правил гри                

Виконком  Орган ХОФФ, якому належить право оперативного прийняття 
рішень щодо проведення змагань. 

Відсторонення Заборона футболісту (офіційній особі) брати участь в офіційних 
змаганнях або заборона виконувати службові обов’язки на 
визначену кількість матчів чи на визначений термін. 

Глядач/вболівальник Фізична особа, яка присутня на певному футбольному матчі                   
з метою його перегляду і може демонструвати свою 
прихильність до обраних нею учасників змагань. 

Гра 

 

Спортивне змагання з футболу, яке проводиться за 
Правилами, затвердженими Міжнародною радою 
футбольних асоціацій (IFAB). 

Громадський порядок Сукупність суспільних відносин, що забезпечують нормальні 
умови життєдіяльності людини, діяльності підприємств, 
установ та організацій під час підготовки та проведення 
футбольних матчів шляхом встановлення, дотримання і 
реалізації правових та етичних норм. 

   

Дисциплінарні правила Уніфіковані дисциплінарні норми і види дисциплінарних 
стягнень. 

Дисциплінарні санкції Заходи дисциплінарного впливу у вигляді відповідних 
стягнень. 

ДЮСЗ Дитячо-юнацький спортивний заклад, що має статус юридичної 
особи відповідно до законодавства України, забезпечує 
навчально-тренувальний процес та бере участь  у змаганнях з 
футболу, або футбольна школа підпорядкована клубу. 

ДЮФЛ Дитячо-юнацька футбольна ліга України. 

Засоби масової 
інформації (ЗМІ) 

Розгалужена мережа установ, що займаються збором, обробкою та 
поширенням інформації. У цю мережу входять телебачення, радіо, 
преса (газети, журнали, книги), Інтернет, інформаційні агентства, 
кінодокументалістика. 

Заявка на участь                      
у змаганнях 

Процедура подання командою до ХОФФ заявкових документів 
відповідно до вимог Регламенту та внесення їх до бази даних 
ХОФФ. 

Заявковий період Період, визначений ХОФФ для заявки футболістів юніорів. 

Змагальний сезон Період, що починається першим офіційним матчем змагань              
та закінчується останнім офіційним матчем змагань.                  
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Термін змагального сезону визначається цим Регламентом. 

Змагання Матчі з футболу серед команд,  відомств, ФСТ, спортивних 
закладів та й під егідою ХОФФ. 

Ігрова зона Футбольне поле, територія навколо футбольного поля, де 
розташовані місця для тренерів, запасних футболістів 
(технічна площа), четвертого арбітра матчу, медичного 
персоналу, стюардів, акредитованих ЗМІ та юних 
футболістів, які подають м’ячі. 

Календар змагань Розклад матчів змагань ХОФФ. 

  

Команда-господар Команда, який/а є приймаючою стороною під час 
проведення матчу. 

Команда Спортивний колектив футбольного клубу, установи, 
організації    чи суб’єктів господарювання різних форм 
власності, який бере участь у чемпіонаті сеед команд Вищої 
або Першої ліги ХОФФ серед дитячо-юнацьких команд. 

КДК ХОФФ Контрольно-дисциплінарний комітет ХОФФ. 

КДК ФФУ Контрольно-дисциплінарний комітет ФФУ. 

Колишній клуб Клуб (команда), з якого переходить футболіст. 

Комерційні права Будь-які комерційні та медіа-права стосовно змагань, 
включаючи, але не обмежуючись цим, медіа-права, 
маркетингові права, права на інформацію. 

  

Маркетинговий партнер Комерційна структура, що реалізує надані ХОФФ відповідні 
повноваження з реалізації комерційних, медіа- та інших прав 
змагань. 

Матч Гра, що проводиться в рамках змагань, включаючи основний 
ігровий час, додатковий час та серію післяматчевих 
одинадцятиметрових ударів (пенальті) для визначення 
переможця. 

  

Офіційні матчі Чемпіонати Херсонської області з футболу/футзалу згідно з 
Єдиним календарем спортивно-масових заходів ХОФФ, ФФУ, 
змагання клубних та збірних команд УЄФА та ФІФА . 

Офіційні особи матчу Арбітр, асистент арбітра, 4-й арбітр, делегат матчу, 
спостерігач арбітражу, особа, відповідальна за безпеку, та 
будь-які інші особи, призначені ХОФФ для виконання 
обов’язків пов’язаних з проведенням матчу. 

Офіційний представник Особа, яка є представником клубу/команди, яка внесена до 
заявкового листа та/або рапорту арбітра. 

Паспорт футболіста 
юніора 

Документ встановленого зразка, в якому є інформація про 
клуби, команди, ДЮСЗ, за які він був зареєстрований, 
починаючи з дванадцяти років. 
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Посвідчення учасника 
змагань 

Документ встановленого зразка, що видається офіційним 
особам команди, прізвища яких внесені до заявкового 
листа/рапорту арбітра та засвідчують право такої особи під 
час матчу перебувати в межах технічної площі. 

Правила гри Збірка положень та вимог, затверджених Міжнародною 
радою футбольних асоціацій (IFAB), обов’язкових для 
виконання під час матчу. 

Протест Письмова заява клубу щодо фактів, пов’язаних із 
недотриманням Правил гри або порушеннями положень 
Регламенту, пов’язаних із проведенням матчу. 

  

  

Расизм Ідеологія, що має на меті обґрунтувати, виправдати та 
продемонструвати соціальну і національну нерівність 
приналежністю людей до так званих «вищих» і «нижчих» рас. 

Регламент Звід уніфікованих вимог та положень, що встановлюють та 
регулюють порядок проведення Всеукраїнських змагань з 
футболу ХОФФ. 

Реєстрація Внесення відповідної інформації про футболіста до бази 
даних (БД) ФФУ. 

РФФ Регіональна федерація футболу  

Спостерігач арбітражу Особа, призначена ХОФФ для виконання офіційних функцій 
оцінки професійних дій арбітрів під час проведення матчу та 
супроводження їх упродовж усього часу перебування в місті,               
де проводиться матч. 

Стадіон Споруда, на якій проводяться матчі, що включає всі 
приміщення (у тому числі ті, для доступу до яких потрібна 
акредитаційна картка), споруди в межах огорожі зовнішнього 
периметру і (в дні матчів і в будь-який день, в який на 
стадіоні відбувається будь-яке офіційне тренування команд) 
повітряний простір над спорудою. Споруда включає також 
всі території паркування, зони VIP / VVIP і гостинності, зони 
для представників засобів масової інформації, концесійні 
зони, комерційні рекламні зони, будівлі, ігрове поле, 
територію навколо поля, трансляційну студію, медіа-центр 
стадіону, трибуни та простір під трибунами. 

Тренер Фахівець, який має атестат відповідної категорії, працює у 
футбольному клубі за контрактом, проводить навчально-
тренувальну роботу з футболістами та керує командою під час 
матчів. 

УЄФА Європейський союз футбольних асоціацій. 

ФІФА Міжнародна федерація футбольних асоціацій. 

Форс-мажор Надзвичайна, непереборна і непередбачувана за даних умов 
сила, яку неможливо передбачити та запобігти їй, і яка не 
залежить від волі та дій фізичних і/або юридичних осіб.  
Форс-мажор є обставиною, що звільняє від відповідальності 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BE
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за повне або часткове невиконання зобов'язань. 

ФСТ Фізкультурно-спортивне товариство. 

Футболіст Спортсмен, який у складі команди бере участь у навчально-
тренувальному процесі та змаганнях з футболу. 

ФФУ Громадська спілка «Федерація футболу України». 

Чемпіонат змагання з футболу серед команд ХОФФ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Глава I.   НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА РЕГЛАМЕНТУ 
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Нормативно-правовою базою Регламенту є: 

 Закон України «Про фізичну культуру і спорт». 

 Закон України «Про особливості забезпечення громадського порядку 
та громадської безпеки у зв’язку з підготовкою та проведенням 
футбольних матчів». 

 Постанова Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1998 р. № 2025 
«Про порядок підготовки спортивних споруд та інших спеціально 
відведених місць для проведення масових спортивних та культурно – 
видовищних заходів»; 

 Постанова Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2012 р. № 341  
«Про затвердження порядку організації робіт із забезпечення 
громадського порядку та громадської безпеки під час проведення 
футбольних матчів»; 

 Правила поведінки глядачів на стадіонах під час відвідування 
футбольних матчів, затверджені Президією ФФУ 24 жовтня 2002 р.; 

 Правила гри, затверджені Міжнародною радою футбольних асоціацій; 

 Регламент інфраструктури стадіонів та заходів безпеки проведення 
змагань з футболу; 

 Дисциплінарні правила ХОФФ, ФФУ; 

 Регламент ФФУ зі статусу і трансферу футболістів; 

 Статутні та регламенті документи ХОФФ, ФІФА, УЄФА та ФФУ. 

 
Глава II.   МЕТА І ЗАВДАННЯ РЕГЛАМЕНТУ 

 

Стаття 1. Мета 

Метою Регламенту є визначення та впровадження принципів 
організації і проведення змагань з футболу серед дитячо-юнацьких 
команд Херсонської області, прав, обов’язків і відповідальності 
суб’єктів футболу. 

 

Стаття 2. Завдання 

1. Сприяти проведенню змагань на рівні вимог статутних                                 
і регламентних документів ХОФФ. 

2. Встановити порядок здійснення управління змаганнями. 

3. Визначити заходи дисциплінарного впливу до порушників порядку 
організації та проведення змагань. 

4. Створити умови для забезпечення комфорту та безпеки для 
учасників змагань і глядачів. 
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Глава III.   МЕТА І ЗАВДАННЯ ЗМАГАНЬ 

 

Стаття 3.   Мета 

Метою змагань є популяризація та подальший розвиток дитячо-
юнацького футболу в Херсонській області, піднесення престижу 
футболу, забезпечення дозвілля та залучення до занять футболом 
широких верств населення, підвищення рівня майстерності юних  
футболістів, визначення чемпіона Херсонської області з футболу серед 
юніорських команд. 

Стаття 4.    Завдання 

1. Забезпечення розвитку юнацького футболу в Херсонській області. 

2. Сприяння пропаганді здорового способу життя серед широких 
верств населення України. 

3. Створення умов для підвищення рівня майстерності юних 
футболістів та продовження їх футбольної підготовки. 

4. Забезпечення умов для збільшення популярності змагань. 

5. Поліпшення якості навчально-тренувального процесу в дитячо- 
юнацьких спортивних закладах (далі ДЮСЗ). 

6. Визначення місць команд у турнірній таблиці переможців та призерів 
змагань. 

 

Глава IV.   ОРГАНІЗАЦІЯ ЗМАГАНЬ 

 

Стаття 5.   Загальне та безпосереднє керівництво 

змаганнями 

1. Відповідно до Закону України «Про фізичну культуру і спорт», 
виключне право на загальне керівництво і контроль за організацією 
та проведенням змагань належить ФФУ. 

2. Оперативний контроль за організацією та проведенням змагань 
здійснює Комітет з проведення змагань ХОФФ, якій належить право 
оперативного прийняття рішень щодо проведення змагань. Питання, 
не передбачені Регламентом, регулюються Виконкомом ХОФФ. 

 

Стаття 6.  Система проведення змагань 

1. Чемпіонат Херсонської області у Вищій та Першій лізі серед команд-
юнаків проводиться  у два кола за круговою системою – на своєму 
полі та на полі суперника. 
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2. Порядок формування чемпіонату визначається комітетом                         
з проведення змагань ХОФФ після завершення заявок команд на 
участь у змаганнях ХОФФ. 

 

Стаття 7.   Календар, зміни в календарі (перенесення матчів)                     

1. Матчі проводяться згідно з календарем, затвердженим комітетом                   
з проведення змагань ХОФФ. 

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

3. Календар другого кола змагань є повторенням календаря першого 
кола при цьому змінюється господар поля. 

4. Матчі чемпіонату серед команд Вищої ліги проводяться у 
середу/суботу, матчі Першої ліги у неділю.  

5. Право переносу матчу у випадках, не передбачених Регламентом, 
належить комітетом з проведення змагань ХОФФ. 

6. Перенесені матчі мають відбутися не пізніше, ніж за два тури               
до закінчення чемпіонату. 

7. Тривалість матчів: U-16 - 80 хвилин (два тайми по 40 хв. з 10-
хвилинною перервою); U-14 - 70 хвилин (два тайми по 35 хвилин з 
10-хвилинною перервою);  

Стаття 8.  Визначення місць команд у турнірній таблиці 

1. За перемогу команді нараховується три очки, за нічию – одне очко, 
за поразку очки не нараховуються. 

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

а) найбільша кількість набраних очок; 

б) найбільша кількість перемог;   

в) найкраща різниця забитих і пропущених м’ячів; 

г) найбільша кількість забитих м’ячів.  

3. У випадку рівності показників, вказаних у пункті 2 Статті 8 у двох             

і більше команд, перевагу отримують команди, які в матчах між 
собою мають кращі показники: 

а) найбільша кількість набраних очок; 

б) найбільша кількість перемог; 

в) найкраща різниця забитих і пропущених м’ячів;  

г) найбільша кількість забитих м’ячів; 
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4. За рівності показників, вказаних у пункті 3 Статті 8, місця команд 
визначаються жеребкуванням, яке проводить комітетом з 
проведення змагань ХОФФ. 

 

Стаття 9. Нагородження 

1. Нагородження переможців і призерів чемпіонату серед команд 
Вищої та Першої ліги ХОФФ проводять представники ХОФФ. 

2. Команда, що посіла перше місце в чемпіонаті, отримує звання 
«Чемпіон Херсонської області з футболу серед команд-юнаків своєї 
вікової категорії» і нагороджується кубком та дипломом. Футболісти, 
тренери і керівники команди нагороджуються медалями за перше 
місце. 

3. Команди, що посіли друге і треті місця у чемпіонаті, нагороджуються 
кубками, дипломами відповідних ступенів. Футболісти, тренери і 
керівники команд нагороджуються медалями відповідних ступенів. 

 

Стаття 10.  Учасники змагань.   

1. Учасниками змагань є команди позашкільних навчальних 
закладів спортивного профілю (дитячо-юнацьких спортивних 
шкіл, у т.ч. спеціалізованих, дитячо-юнацьких клубів фізичної 
підготовки, дитячо-юнацьких футбольних клубів, дитячо-
юнацьких футбольних секцій фізкультурно-спортивних, 
спортивних і футбольних клубів) – далі Заклад. 

 

2. Вікові категорії чемпіонату у Вищій та Першій лізі Херсонської 
області сезону 2018-2010 р.р. складають : у старший віковій 
категорії 2003/2004 р.р.н. U-16 та 2005/2006 рр.н. U-14 у 
молодшій віковій категорії. 

 

          3.   Вимоги до футболістів юніорів – учасників змагань: 
 

1) постійно проживати на території Херсонської області; 
2) бути зарахованим учнем до одного з Закладів наказом 

його директора; 
3) мати письмовий допуск лікаря до змагань.  
 

4. Футболісти-юніори, які молодші більш, ніж на 1 рік від 
нижньої межи відповідної вікової категорії, не мають права 
бути заявлені за дану вікову категорію. 
 



 12 

 

      Стаття 11.  Зміна назви команди 

Зміна назви команди відбувається за офіційним поданням 
спортивного закладу і затверджується комітетом з проведення 
змагань ХОФФ. 

 

Стаття 12.   Оформлення заявкової документації та заявка                       
на участь у змаганнях 

1. Заявка команд проводиться в приміщенні ХОФФ за адресою: м. 
Херсон, вул. Ілюши Куліка, 116-г. 

2. До друкованого у двох примірниках встановленої форми 
(https://hoff.ks.ua/dyufl/) заявкового листа команди на участь у чемпіонаті 

у Вищій та Першій лізі вноситься не більше 25 прізвищ футболістів і не 
більше 7 прізвищ осіб керівного складу. 

2. Остаточний заявковий лист команди підписується керівником                  
та головним тренером спортивного закладу, головним лікарем  
фізкультурно-спортивного диспансеру (обов’язкові особиста печатка 
лікаря та печатка медичного закладу). Підписи представників 
спортивного закладу засвідчуються печаткою закладу або ж 
організації чи установи, яку представляє команда. 

3. До заявкового листа вноситься поштова адреса клубу, контактні 
телефони та електронні адреси його керівного і тренерського 
складів. 

4. Разом із заявковим листом до ХОФФ подаються: 

- «Паспорти футболістів-юніорів», видані ХОФФ або ФФУ; 

 За відсутності «Паспортів футболістів-юніорів» подаються 

         - копії свідоцтва про народження, учнівський квиток; 

-  або  за наявності  громадянський паспорт; 

- кольорові фото усіх футболістів юніорів ( 3х4 см); 

5. Футболіст, який не має «Паспорту футболіста», не має права бути 

заявленим за команду. 

6. Команда, заявкова документація якого не відповідає вимогам              
Статті 12, до змагань не допускається. 

7. Заявка футболістів-юніорів на участь у змаганнях  проводиться у 
два періода: 

перший заявковий період з 27 серпня по 9 жовтня 2018 року; 

другий заявковий період з 18 березня по 14 квітня 2019 року. 

 

https://hoff.ks.ua/dyufl/
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Стаття 13. Фінансові умови 

1. Команди та відряджуючі організації несуть усі витрати, пов’язані                        
з участю команди у змаганнях. 

2. Виплати винагород арбітру, асистентам арбітра,  та спостерігачу 
арбітражу здійснює команда-господар. Такі виплати повинні бути 
здійснені в день проведення матчу, не пізніше, ніж за 1 год. до його 
початку. 

3. Розміри винагород за арбітраж та спостереження арбітражу матчів 
чемпіонату Херсонської області з футболу серед команд юніорів: 

1) арбітр         – 250,00 (двісті п’ятьдесят)  гривень у Вищій лізі; 

                       --200 (двісті) гривень у Першій лізі; 

2) асистент арбітра         –150,00 (сто п’ятьдесят) гривень у                                 
Вищій лізі; 

                                          -125 (сто двадцять п’ять) гривень у 
Першій лізі; 

3) спостерігач арбітражу – 200,00 (двісті) гривень. 

4.  У матчах чемпіонату – господарі поля здійснюють 
відшкодування витрат на проїзд до місця проведення матчу і в 
зворотному напрямку (включаючи добові) арбітрів, асистентів 
арбітра,  та спостерігачів арбітражу. Виплати повинні бути здійснені 
у день проведення матчу, не пізніше, ніж за 1 годину до його 
початку. 

5. Якщо матч не відбувся з вини однієї з команд, виплати винагород                
за арбітраж та спостереження арбітражу здійснюються в повному 
обсязі, за умови, якщо арбітри та спостерігач арбітражу прибули на 
місце проведення матчу. 

6. Якщо матч не відбувся у зв’язку з форс-мажорними обставинами, 
відшкодовуються лише витрати на проїзд до місця проведення 
матчу і в зворотному напрямку (включаючи добові) арбітрів                     
та спостерігача арбітражу. 

 

Стаття 14. Місця проведення змагань 

1. Матчі проводяться на стадіонах, які повинні мати елементарні умови 
для проведення футбольних матчів. 

2. Проведення матчів на футбольних полях без натурального або 
штучного трав’яного покриття (гарових, гумових) забороняється. 

3. Проведення матчів на полі зі штучним покриттям можливе лише               
з дозволу комітету з проведення змагань ХОФФ за клопотанням 
господарів поля без узгодження з командою гостей. 

4. На стадіонах та прилеглих територіях забороняється: 
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a. Розміщення реклами алкогольних і тютюнових компаній. 

b. Продаж алкогольних і тютюнових товарів. 

c. Куріння на трибунах, у технічній зоні, ігровій зоні та 
адміністративних приміщеннях.  

d. Агітація, реклама, оголошення політичної спрямованості та 
різного роду політичні дії.  

e. Використання піротехнічних засобів.  

f. Використання символіки Червоного Хреста та Червоного 
Півмісяця без отримання відповідного дозволу.  

g. Пропаганда та прояви у будь-яких формах ідей расизму, 
ксенофобії, нацизму, неонацизму тощо.  

h. Проникнення глядачів до ігрової зони.  

i. Використання лазерних, світлових пристроїв, а також 
іншого обладнання, яке може завадити проведенню матчу. 

 

Стаття 15. Обов’язки команди-господаря 

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

1.2. Надати футбольне поле встановлених розмірів з натуральним 
або штучним трав’яним покриттям. 

1.3. Забезпечити: 

- чергування представника медичної допомоги упродовж  матчу; 

- забезпечити протидію порушенням громадського порядку та 
громадської безпеки, охорони глядачів і учасників змагань на 
стадіоні; 

- команди, арбітрів, спостерігача арбітражу роздягальнями. 

- спеціально відведені 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. 

1.4. Виключити можливість присутності сторонніх осіб у кімнаті 
арбітрів. Крім арбітрів, у даній кімнаті мають право перебувати 
тільки спостерігач арбітражу ХОФФ та представники ХОФФ. 

2. За воротами команд під час матчу можуть перебувати тільки 
представники ЗМІ, які мають акредитацію та юні футболісти,                
які подають м’ячі. 

3. Початки матчів у чемпіонаті у Вищій лізі в буденні дні: молодша 
вікова категорія 14:00, старша вікова категорія 15:30. У вихідні дні  
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молодша вікова категорія 12:00, старша вікова категорія 13:30. У 
Першій лізі початок матчів: молодша вікова категорія 12:00, старша 
вікова категорія 13:30. 

4. Клуб-господар поля несе відповідальність за громадський порядок 
та громадську безпеку до, під час і після матчу на стадіоні.                      

5. У разі незабезпечення необхідних умов для проведення матчу, 
передбачених Статтями 17, 18, до клубу-господаря застосовуються 
дисциплінарні санкції згідно з Дисциплінарними правилами ХОФФ та 
Дисциплінарними правилами ФФУ. 

6. Учасники змагань і глядачі не повинні припускатися проявів 
дискримінації та расизму, публічних образ, або наклепу у ганебній 
формі щодо расової належності, кольору шкіри, мови, політичного             
і релігійного переконання, статі або етнічного походження, а також 
будь-яких інших актів дискримінації або расизму чи зневаги до будь-
якої особи/осіб. 

Такі дії підпадають під застосування дисциплінарних санкцій                          
передбачених Дисциплінарними правилами ХОФФ. Терміни 
відсторонення  визначає КДК ХОФФ. 

7. Клуби зобов’язані проводити з глядачами відповідну виховну роботу 
щодо недопущення актів расизму, вандалізму, хуліганської 
поведінки до, під час та після матчів. 

 

Стаття 16.  Порядок прийому команди гостей  

1. Клуб гостей повинен не пізніше, ніж за три доби (72 години)                        
до прибуття команди, повідомити клуб-господар поля про                 
час  прибуття. У разі несвоєчасного виконання цих вимог претензії 
клубу гостей не приймаються. 

2. Офіційна особа клубу-господаря поля зобов’язана зустріти команду 
гостей. 

3. Упродовж усього часу перебування команди гостей на території 
проведення матчу клуб-господар поля несе відповідальність за її 
безпеку. 

4. Якщо офіційні особи команди гостей ігнорують пропозиції клубу-
господаря поля щодо гарантій безпеки, зокрема, майнової, 
паркування автотранспортних засобів у не відведених для цього 
місцях, клуб-господар поля не несе відповідальності за завдані 
збитки. 

5. Команда-господар поля зобов’язаний надати клубу гостей для його 
вболівальників місця в окремій безпечній зоні. 
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Стаття 17. Обов’язки команди щодо прийому спостерігача 
арбітражу та арбітрів 

1. Призначити особу відповідальну за безпеку арбітрів та спостерігача 
арбітражу. Клуб-господар несе відповідальність за їх безпеку                            
з моменту приїзду до міста до моменту від’їзду. 

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

3. Надати арбітру  відповідні рапорти. 

4. Надати спостерігачу арбітражу місце, що забезпечує умови для 
виконання своїх обов’язків під час матчу. 

 

Стаття 18. Вимоги до ігрового екіпірування футболіста 

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

2. Кольори футболок, шортів і гетрів футболістів команд-суперниць          
не повинні бути однаковими або подібними за кольором. 

3. Кольори футболок футболістів команд не повинні співпадати                   
з кольорами футболок арбітрів. 

4. Колір футболки воротаря повинен відрізнятися від кольору футболок 
інших футболістів обох команд та арбітрів. 

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. Номери на футболках повинні розміщуватися по центру зі спини.  На 
смугастих футболках номери наносяться на однокольоровому 
прямокутнику.  

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

10. Реклама спонсорів або товарів розміщується спереду або ззаду 
футболки.  

11. Реклама алкогольних і тютюнових компаній на екіпіруванні 
футболіста заборонена. 

12. Футболіст, екіпірування якого не відповідає Правилам гри і вимогам 
Статті 18, до участі в матчі не допускається. Футболісти повинні 
грати у щитках. 
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13. Якщо у двох команд кольори ігрової форми співпадають, то команда 
господар поля повинна одягнути ігрову форму іншого кольору. 

14. Право вибору кольору форми на матч, надається команді гостей. 

 

Стаття 19. Процедура перед початком та після закінчення 
матчу 

1. Перед початком матчу футболісти обох команд розташовуються                    
в центрі поля обличчям до центральної трибуни. Арбітри 
розташовуються між командами. Футболісти та арбітри вітають 
глядачів підняттям рук над головою. 

2. Футболісти команди гостей, проходять повз арбітрів і команду 
господарів поля, вітаючи кожного рукостисканням, після чого 
повертаються на початкову позицію, проходячи за футболістами 
команди господарів поля та арбітрами. 

3. Футболісти команди-господаря поля проходять повз арбітрів, 
вітаючи кожного рукостисканням, і повертаються на початкову 
позицію, проходячи за арбітрами. 

4. Після привітання арбітр шляхом жеребкування з капітаном команди 
гостей визначає право вибору воріт. 

5. 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 20. Матч. Організація, учасники, заміна футболістів 

1. Матчі змагань ХОФФ проводяться за принципами «Чесної гри» 
згідно з календарем, затвердженим Виконавчим комітетом ХОФФ. 

2. Матчі проводяться згідно з Правилами гри та цим Регламентом. 

3. При проведенні матчів чемпіонату у Вищій або Першій лізі 
Херсонської області  офіційна особа клубу повинна  вписати до 
листа Рапорту арбітра прізвища та імена не більше 18 футболістів 
юніорів (11 основних і 7 запасних), а також не більше 4 офіційних 
осіб.  

4. Офіційна особа команди зобов’язана за 45 хвилин до початку матчу 
надати арбітру „Паспорти футболістів-юніорів” та заповнити лист 
Рапорту арбітра із зазначенням прізвищ і номерів кожного 

футболіста.                Лист Рапорту повинні підписати капітан та 
офіційна особа команди.  

5. Після того, як арбітр отримав лист Рапорту арбітра, за умови, що матч 
не розпочався, діють такі положення:  
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а) якщо будь-хто з перших одинадцяти футболістів, зазначених           
у листі Рапорту арбітра, не має можливості розпочати матч             
у стартовому складі, його/їх може замінити будь-який футболіст               
з числа семи запасних, внесених до Рапорту арбітра. Така заміна 
скоротить кількість запасних футболістів. Футболіст, який був 
замінений до початку матчу, не має права брати участь у матчі;  

б) якщо будь-хто з запасних футболістів (крім воротаря), 
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. 

6. Футболіст, прізвище якого внесено до листа Рапорту арбітра, 
вважається учасником матчу, навіть якщо він не виходив на заміну. 

7. Футболіст, прізвище якого не внесено до листа Рапорту арбітра,            
не має права брати участь у матчі, крім передбаченого підпунктом     
в) п. 5 Статті 23. 

У матчах чемпіонату дозволяється заміна не більше 7 футболістів. 

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

9. Запасні футболісти, а також не більше 4 офіційних осіб команди, 
прізвища яких внесені до листа Рапорту арбітра, під час матчу 
повинні перебувати на місцях, відведених для них у технічному 
майданчику. 

10. Особи, прізвища яких не внесені до листа Рапорту арбітра, під час 
матчу не мають права  перебувати у технічному майданчику. 

11. 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. 

 

Стаття 21. Припинення, догравання,  вимушене 
перенесення  

У разі припинення матчу арбітром з вини однієї з команд цій команді 
зараховується технічна поразка з рахунком (- : +). Якщо рахунок 
відповідного матчу вищий, ніж (+ : -) на користь команди, якій 
зараховується перемога, то зберігається більш високий результат.  

1. Якщо арбітр ухвалить рішення припинити проведення матчу,                    
то комітет з проведення змагань ХОФФ після отримання рапорту  
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арбітра визначає час та дату догравання або передає дане питання 
на розгляд КДК ХОФФ.  

2. Рішення про те, в який день буде дограно припинений матч, може 
бути  ухвалене не пізніше, ніж через 2 (дві) години з моменту 
прийняття арбітром рішення про припинення матчу після 
консультації з обома командами. У разі розбіжностей, дату і час 
початку догравання визначає комітет з проведення змагань ХОФФ.              
Її рішення є остаточним. 

3. Якщо час, який залишився, необхідно дограти на наступний або 
резервний день, або в інший день, встановлений комітетом                          
з проведення змагань ХОФФ, то діють наступні положення:  

4.1. До листа рапорту арбітра «склади команд» можуть бути внесені 
будь-які футболісти, які фігурують в заявкових списках на момент 
припинення матчу, незалежно від того, чи були вони фактично                    
в листі рапорту арбітра «склади команд» у контексті припиненого 
матчу, за винятком футболістів, яких було замінено або вилучено                
з поля під час проведення припиненого матчу, а також футболістів, 
які були дискваліфіковані на припинений матч. Футболісти,                   
які перебували на полі в момент зупинки матчу, не можуть бути 
внесені до листа рапорту арбітра «склади команд» як запасні при 
дограванні матчу.  

4.2. Будь-які санкції, застосовані перед тим, як матч було припинено, 
залишаються в силі на ту частину матчу, яка залишилася.  

4.3. Одна жовта картка, яка застосована перед тим, як матч було 
припинено, не переноситься на будь-які інші матчі, до завершення 
припиненого матчу.  

4.4. Заміна футболістів, яких було вилучено з поля під час 
припиненого матчу, не допускається, а кількість футболістів                
у стартовому складі залишається такою ж, якою вона була на 
момент припинення матчу.  

4.5. Якщо перерваний матч проводиться не на наступний день,                  
а після чергового туру(-ів) чемпіонату, до списку листа рапорту 
арбітра «склади команд» дозволяється вносити футболістів, яких 
було дискваліфіковано після чергового туру(-ів) чемпіонату.  

4.6. Команди можуть проводити ту кількість замін, на яку вони все 
ще мали право на момент припинення матчу.  

4. Час та причина припинення матчу повинні бути відображені                        
в рапорті арбітра.  

5. Рахунок та дисциплінарні санкції зіграної частини матчу при 
дограванні зберігаються. 

6. Матч не дограється з причин:  
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6.1. втручання в нього третіх осіб, у тому числі глядачів;  
6.2. недисциплінованої поведінки футболістів однієї чи обох 

команд;  
6.3. присутності на полі в складі однієї або обох команд менше,                          

ніж 7 (семи) футболістів. Рішення з цього матчу приймає          
КДК ХОФФ. 

7. Якщо матч переноситься з причини незадовільного технічного стану 
стадіону, команда-господар поля відшкодовує команді-суперниці  
витрати пов’язані з переїздом команди-гостей в обидві сторони. 

У випадку документально підтверджених несприятливих кліматичних 
(погодних) умов матч може проводитися на іншому стадіоні, за 
погодженням з ХОФФ. Рішення про перенесення місця та/або дати 
проведення матчу приймає комітет з проведення змагань ХОФФ.  

8. За форс-мажорних обставин право прийняття рішення щодо зміни 
місця і/або дати проведення матчу належить комітету з проведення 
змагань ХОФФ. 

 

Стаття 22. Порядок проведення та надання відеозапису 
матчу для розгляду 

1. Командам-господарям рекомендується проводити зйомку всіх своїх 
домашніх матчів або за потребою виїзних матчів чемпіонату 
Херсонської області для виявлення порушень регламенту. 

 

Стаття 23. Відповідальність команди, керівників та 
футболістів юніорів 

1. Керівники, футболісти юніори, тренери та інші фахівці команди, які 
беруть участь у змаганнях, повинні виконувати всі вимоги 
Регламенту, виявляючи при цьому високу дисципліну, 
організованість, толерантність до офіційних осіб, спостерігача 
арбітражу, арбітрів, суперників, представників засобів масової 
інформації та глядачів. 

2. Клуб несе відповідальність за поведінку футболістів та офіційних 
осіб своєї команди. Керівники клубу, тренери не мають права 
втручатися в дії спостерігача арбітражу та арбітрів. 

3. Представники команди несуть відповідальність за забезпечення 
правопорядку                      на стадіоні до, під час та після матчу. Та 
поведінку своїх глядачів. 

4. За невиконання (порушення) вимог Регламенту, інших нормативних 
документів до команди і/або його офіційних осіб, футболістів юніорів 
застосовуються дисциплінарні санкції. 
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Стаття 24. Реєстрація та порядок видачі  «Паспорту 
футболіста»                     

1. Футболіст, який бажає брати участь у змаганнях ХОФФ як футболіст-
юніор, повинен бути зареєстрований ФФУ та заявлений ХОФФ.  

2. Футболіст за змагальний сезон може бути заявлений за 3 клуби, але 
виступати максимум за два клуби. 

3. Футболіст може бути одночасно зареєстрований тільки в одній 
команді.  

4. Видачу «Паспорту футболіста-юніора» проводить ХОФФ. 

5. У «Паспорті футболіста-юніора» відображається інформація про, 
дату народження та назву команди або навчального закладу за 
яку/який він виступає.     

6. Футболіст, який не має «Паспорту футболіста-юніора», до змагань 
не допускається та не може бути заявлений за команду. 

7. При переході футболіста-юніора до іншої команди йому видається 
новий «Паспорт-футболіста». 

 

Стаття 25. Протест. Порядок подання. Розгляд 

1. Офіційна особа клубу зобов’язана відразу після закінчення матчу 
попередити спостерігача арбітражу та арбітра про подання протесту. 
Відповідна заява про подання протесту підписується головним 
тренером  і передається  арбітру який зобов’язаний поінформувати 
про це команду-суперницю та ХОФФ. Спостерігач арбітражу повинен 
направити цю заяву до ХОФФ. Клуб повинен протягом 24 годин після 
закінчення матчу направити обґрунтований протест до КДК ХОФФ. 

2. Не приймається 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 у гру; 

г) зараховане або не зараховане взяття воріт; 

ґ) попередження або вилучення футболіста з поля. 

3. У випадку надання документів (протестів), які підтверджують 
фальсифікацію віку народження футболіста (футболістів) відповідного 
ДЮСЗ (клубу) раніше ніж за три тури до закінчення групових змагань, 
дисциплінарні санкції застосовуються до ДЮСЗ (клубу) у всіх матчах, в 
яких футболіст брав участь (команді призначається поразка у матчах з 
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його участю, а до особи, яка це зробила – буде вжита тривала 
дискваліфікація згідно рішення КДК). 

4. У випадку надання документів (протестів) щодо фальсифікації віку 
народження футболіста (футболістів) відповідного ДЮСЗ (клубу), які 
подані за три тури до закінчення групових змагань та пізніше, 
дисциплінарні санкції застосовуються до ДЮСЗ (клубу) у матчі, в якому 
футболіст брав участь в останніх трьох турах групових змагань (команді 
призначається поразка у матчах з його участю, а до особи, яка це 
зробила – буде вжита тривала дискваліфікація згідно рішення КДК). 

5. Протести розглядаються КДК ХОФФ. Якщо одна з сторін не згодна з 
рішенням КДК ХОФФ, воно може бути оскаржене зацікавленою стороною 
в не пізніше 24 (двадцяти чотирьох) годин з моменту його отримання. 

 

Глава V.   АРБІТРАЖ, СПОСТЕРЕЖЕННЯ АРБІТРАЖУ,            
ОРГАНІЗАЦІЯ МАТЧУ 

Стаття 26. Арбітраж змагань, обов’язки та функції 

1. Арбітраж здійснюється згідно з Правилами гри, змінами і 
доповненнями до них, затверджених Міжнародною Радою 
футбольних асоціацій. 

2. Арбітраж здійснюють арбітри, затверджені Комітетом арбітрів ХОФФ 
для проведення матчів чемпіонату та розіграшу Кубка Херсонської 
області серед аматорських команд. 

3. На кожний матч призначається арбітр, який наділяється виключними 
повноваженнями щодо застосування та трактування Правил гри, а 
також   два асистента арбітра за умови прохання та оплати однієї з 
команд. 

4. Призначення арбітра, асистентів  арбітра проводить Комітет арбітрів 
ХОФФ. Протокол призначень підписує голова Комітету. 

5. Не приймаються до розгляду прохання клубів або інших організацій 
щодо заміни арбітрів, призначених на матч. 

6. У випадку неможливості виїзду на матч призначених арбітрів,                     
їх заміну проводить Комітет арбітрів ХОФФ. 

7. У випадку неявки арбітра, матч проводить найбільш кваліфікований   
з асистентів арбітра. 

8. У випадку неявки арбітрів, матч проводять арбітри місцевої районної 
федерації футболу, які призначаються Комітетом арбітрів ХОФФ. 

9. Арбітр зобов’язаний: 

1) Не пізніше, ніж за 1 день до дати проведення матчу, 
повідомити телефоном, факсом або телеграмою клуб-господар 
поля про місце і час свого прибуття. 
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2) Прибути до населеного пункту, де проводитиметься матч,               
у день проведення матчу, не пізніше, ніж за 2 (дві) години                 
до його початку. 

3) У випадку неможливості прибути на матч відразу повідомити 
про це телефоном, факсом або телеграмою Комітет арбітрів 
ХОФФ. 

4) У випадку неприбуття команди на матч, відразу повідомити 
про це ХОФФ та Комітет арбітрів ХОФФ. 

5) У випадку неприбуття спостерігача арбітражу інформацію про 
матч після його закінчення передати до ХОФФ за тел.:                            
(066)-030-44-90 e-mail: federaciahoff@gmail.com 

6) Оглянути футбольне поле, оцінити його стан за п’ятибальною 
шкалою та зробити відповідний запис у Рапорті арбітра. У випадку 
неготовності стадіону до матчу арбітр зобов’язаний вимагати від 
клубу-господаря поля і дирекції стадіону якнайшвидше ліквідувати 
виявлені недоліки. У разі непридатності футбольного поля  арбітр 
приймає рішення про неможливість проведення матчу. 

7) У випадку надзвичайних обставин, неможливості проведення 
матчу через несприятливі метеорологічні умови або з причин, які 
на думку арбітрів небезпечні для здоров’я гравців, матч повинен 
бути перенесений на інший стадіон або відмінений. Рішення про 
неможливість проведення матчу виносить арбітр і негайно 
інформує про це ХОФФ за тел.: (066) 030-44-90. 

8) Разом з офіційними особами команд визначити кольори 
ігрової форми так, щоб кольори футболок, шортів і гетрів 
суперників були різними. 

9) Перевірити відповідність «Паспортів футболістів», прізвищам 
внесеним до Рапорту арбітра. Арбітр разом з керівництвом клубу 
несе відповідальність за дотримання правил допуску футболістів            
до матчу. 

10) Забезпечити контроль за перебуванням футболістів, тренерів 
та офіційних осіб у технічному майданчику під час матчу. 

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

12) У Рапорті арбітра викласти інформацію про всі дисциплінарні 
санкції, які були застосовані до футболістів і/або тренерів, 
офіційних осіб клубів і будь-які інциденти, що виникли до, під час 
та після матчу. 

10. Рапорт арбітра протягом 24 годин після закінчення матчу подати до 
ХОФФ за адресою: 73000, Херсон, вул. Ілюши Куліка 116-г. 
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11. Копію рапорту арбітра надіслати на електронну пошту ХОФФ 
протягом 2 годин після закінчення матчу – federaciahoff@gmail.com  

12. У випадку подачі протесту, або якщо мали місце інциденти                     
до, під час чи після матчу, опис яких неможливий у Рапорті арбітра, 
направити Комітету з проведення змагань ХОФФ протягом 24 годин 
після закінчення матчу письмове пояснення 
(federaciahoff@gmail.com) 

 

Стаття 27. Спостереження арбітражу, обов’язки 
спостерігача арбітражу 

1. Контроль за технічною якістю арбітражу (коли це за потрібно)  
здійснюється спостерігачами арбітражу, які затверджені Комітетом 
арбітрів ХОФФ для виконання своїх функцій у матчах чемпіонату.  

2. Спостерігач арбітражу оцінює професійні дії арбітрів під час 
проведення матчу  

3. Призначення спостерігачів арбітражу проводить Комітет арбітрів 
ХОФФ. Протокол призначень підписує голова Комітету арбітрів 
ХОФФ. 

4. До розгляду не приймаються прохання клубів або інших організацій 
про заміну спостерігача арбітражу, призначеного на матч. 

5. Обов’язки спостерігача арбітражу: 

1) Не пізніше, ніж за 1 день до дати проведення матчу, 
повідомити телефоном, факсом або телеграмою клуб-господар 
поля про місце і час свого прибуття. 

2) Прибути до населеного пункту, де проводитиметься матч,            
у день проведення матчу, не пізніше, ніж за 1 (одну) годину до його 
початку.  

3) У випадку неможливості прибути на матч, відразу повідомити 
про це телефоном, факсом або телеграмою Комітет арбітрів 
ХОФФ. 

4) Відрекомендуватися керівництву команд і черговому УВС                   
погодивши з ними питання про гру, яка має відбутися. 

5) Провести інспекцію стадіону (стан футбольного поля та його 
готовність до матчу, включаючи розмітку поля, розміри воріт, 
кутових флагштоків), роздягалень команд, кімнати арбітрів                        
і спостерігача арбітражу, засобів надання першої медичної 
допомоги. Арбітр, асистенти арбітра  повинні брати участь в 
інспекції футбольного поля спільно зі спостерігачем арбітражу. 

8) У разі серйозних порушень Регламенту прийняти рішення                      
про відміну матчу, попередньо повідомивши про це ХОФФ. 
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9) У разі неприбуття команди на матч терміново повідомити про 
це ХОФФ. 

10) Пересвідчитися в проведенні зйомки домашнього матчу 
клубом-господарем. У випадку не проведення зйомки обов’язково 
зазначити це в Рапорті директора матчу.  

11) Заповнити Рапорти спостерігача арбітражу і  виставити оцінки 
арбітрам на підставі методичних вказівок і особистого аналізу. 

12) Упродовж години після закінчення матчу проінформувати 
ХОФФ  про технічні результати матчу та інциденти, що мали місце 
до, під час і після матчу. 

6. Рапорт спостерігача арбітражу протягом 24 годин після закінчення 
матчу надіслати на електронну пошту Комітету арбітрів ХОФФ: 
Ihor_pas@mail.ru 

7. У разі інцидентів, що мали місце до, під час чи після матчу, 
проінформувати про це офіційних осіб команд та ХОФФ і протягом           
24 годин після закінчення матчу надіслати до ХОФФ на e-mail: 
federaciahoff@gmail.com письмове пояснення, в якому детально 
викласти перебіг відповідних подій. 

 

Глава VI.   СТАТУС УЧАСНИКІВ ЗМАГАНЬ  

 

Стаття 28. Статус футболіста юніора 

1. Футболісти, які беруть участь у змаганнях під егідою комітету 
дитячо-юнацького футболу ХОФФ, мають статус футболіста-юніора 
згідно вікової категорії . 

 

 

Глава VII.   ДИСЦИПЛІНАРНІ САНКЦІЇ 

 

Стаття 29. Застосування дисциплінарних санкцій 

1. Дисциплінарні санкції застосовуються КДК ХОФФ згідно 
Дисциплінарних правил ФФУ, Дисциплінарних правил ХОФФ 
положень даного Регламенту та інших нормативно-правових 
документів ФІФА, УЄФА, ФФУ та ХОФФ. 

2. Дисциплінарні санкції застосовуються не пізніше одного місяця             
від дня встановлення порушення вимог Регламенту. 

3. Рішення КДК ХОФФ упродовж 24 годин з моменту його прийняття 
направляється зацікавленим сторонам. 
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4. Рішення КДК ХОФФ може бути оскаржене до Апеляційного комітету 
ХОФФ зацікавленою стороною упродовж 24 годин з моменту його 
отримання. 

5. Згідно з Правилами гри під час матчу тільки арбітр має право 
застосовувати дисциплінарні санкції у вигляді попереджень (жовті 
картки) або вилучень (червоні картки). 

 

Стаття 30. Відповідальність за порушення порядку участі 

футболістів у матчі 

1. Якщо футболіст, якого було замінено до початку або під час матчу, або 
вилучено, або не внесено до листа Рапорту арбітра, у подальшому 
безпосередньо брав участь у матчі, то команді зараховується технічна 
поразка (- : +), а команді-суперниці – перемога (+ : -). Якщо у матчі 
команда-суперниця перемогла з більшою різницею, рахунок 
залишається незмінним. 

2. 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. 

3. 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 технічна поразка (- : +),              
а команді-суперниці – перемога (+ : -). Якщо у матчі команда-
суперниця перемогла з більшою різницею, тоді рахунок залишається 
незмінним. 

4. 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. 

5. Якщо до листа Рапорту арбітра у складах обох команд внесені 
прізвища відсторонених від участі в матчах або незаявлених 
футболістів, і ці футболісти безпосередньо брали участь у матчі 
(виходили на футбольне поле), тоді обом командам зараховується 
технічна поразка (– : –). 

6. До клубів, які порушили пункти 1, 3, 5 даної Статті Регламенту, 
застосовуються дисциплінарні санкції. 

 

Стаття 31. Неявка команди на матч. Виключення команди зі 
змагань 
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1. За неявку команди на матч чемпіонату у Вищій або Першій лізі без 
поважної причини                        їй зараховується технічна поразка (- 
: +), команді-суперниці – перемога (+ : -). 

2. Якщо обидві команди не з’явилися на матч чемпіонату,                               
їм зараховується технічна поразка (– : –). 

3. За повторну неявку команди на матч чемпіонату без поважної 
причини команда знімається з подальшої участі у змаганнях.  

4. Якщо команда, яку виключено зі змагань, провела половину і більше 
матчів чемпіонату, їй зараховуються технічні поразки в матчах,                  
які залишились (– : +), а командам-суперницям зараховуються 
перемоги (+ : –), якщо менше половини матчів – результати 
анулюються. 

5. До команди спортивного закладу, команда якого не з’явилася на 
матч або ж була знята                   з подальшої участі у змаганнях 
згідно п. 3 даної Статті, можуть бути застосовані дисциплінарні 
санкції у вигляді  позбавлення права брати участь у майбутніх 
змаганнях. 

 

 

Стаття 32. Облік дисциплінарних санкцій,                                    
що застосовані арбітром 

1. Клуб зобов’язаний самостійно вести облік дисциплінарних санкцій 
(жовтих та червоних карток), що були застосовані арбітрами                    
до гравців клубу у матчах змагань, і несе за це відповідальність. 

2. Облік дисциплінарних санкцій, що застосовуються арбітрами                      
у матчах чемпіонату серед команд Вищої ліги та Першої ліги 
Херсонської області ведеться окремо. 

3. При переході футболіста в інший спортивний заклад (команду) жовті,              
червоні картки та відсторонення за них не анулюються. 

4. Футболіст підлягає відстороненню на один матч за кожні 3 жовті 
картки, отримані в матчах чемпіонату. Відсторонення здійснюється 
без рішення КДК ХОФФ. 

5. Футболіст, вилучений з поля за дві жовті картки в одній грі                      
або за червону картку за «фол останньої надії», підлягає 
відстороненню на одну гру у чемпіонаті, без рішення КДК ХОФФ. 

6. Якщо футболіста вилучено з поля, попередження, раніше отримане 
ним у цьому ж матчі, зберігає чинність. 

7. Футболіст, який отримав червону картку (крім за дві жовті картки                
в одному матчі чи за «фол останньої надії»), не має права брати 
участь в жодних офіційних матчах чемпіонату Вищої або Першої ліги 
до рішення КДК ХОФФ та закінчення терміну його відсторонення. 
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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 Рапорті арбітра, має право брати участь                    
у матчах до рішення КДК ХОФФ. 

9. Не проведений з будь-якої причини матч чемпіонату                                 
не враховується в кількість матчів, які футболіст повинен пропустити 
у зв’язку з відстороненням від участі в матчах. 

10. Якщо у матчі одній з команд згодом зараховується поразка, жовті                
та червоні картки, отримані футболістами в цьому матчі,                         
не відміняються. 

11. Після завершення змагального сезону жовті картки, відсторонення 
за жовті картки або «фол останньої надії» анулюються. 

12. Якщо кількість матчів, на які відсторонений футболіст, перевищує 
кількість матчів, які залишилися у поточному сезоні, то відповідний 
залишок матчів переноситься на наступний сезон. Футболіст 
повинен відбути відсторонення в матчах за команду спортивного 
закладу, за яку він буде заявлений в наступному сезоні.   

 

 

Глава IX. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Стаття 33. Розгляд і вирішення спірних питань 

Розгляд і вирішення всіх спірних питань, які виникають між клубами, 
офіційними особами та футболістами здійснюється виключно                 
під юрисдикцією ХОФФ, згідно з Дисциплінарними правилами ХОФФ 
та Дисциплінарними правилами ФФУ і даним Регламентом. 

 

Стаття 34. Інші питання 

1. Зміни і доповнення до Регламенту розглядає та затверджує Комітет 
дитячо-юнацького  футболу 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 комітету дитячо-юнацького 
футболу ХОФФ на основі вимог ФІФА, УЄФА, ФФУ та ХОФФ. 
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ЗАТВЕРДЖЕНО        
Херсонська обласна      
федерація футболу       

 
_________О.С. Кручер      
 

 

 
 

Чемпіонат Херсонської області  

з футболу серед юнаків 2007-2008 рр.н. 

сезону 2018/2019 

(додаток до «РЕГЛАМЕНТУ Чемпіонату Херсонської області з футболу 

серед дитячо-юнацьких команд Вищої та Першої ліги») 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Херсон-2018 
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Даний додаток є доповненням до «РЕГЛАМЕНТУ Чемпіонату та 

першості Херсонської області з футболу серед дитячо-юнацьких 

команд сезону 2018/2019» та повністю підпорядковується йому! 

Стаття 1.  Система проведення змагань 

1. Чемпіонат Херсонської області серед команд-юнаків 2007-2008 рр.н. 
проводиться  у два кола за круговою системою – на стадіонах за 
призначенням у з'їздних турах, після чого проводиться стадія «плей-
офф» та визначення призерів та переможців змагань. 

 

Стаття 2.  Учасники змагань 

1. Чемпіонат серед дитячо-юнацьких команд проводиться у вікових 
категоріях: 

- юнаки 2007-2008 років народження. 

2.     Футболіст-юнак 2007 р.н. заявлений за відповідну команду участницю 
данного чемпіонату мають право буди заявленими і приймати участь у 
чемпіонатi/першості області за команду вікової категорії U-14 (2005-2006) 
р.н. свого спортивного закладу. 

 

Стаття 3. Матчі.  

1. Тривалість матчів - 30 хвилин (два тайми по 15 хв. з 5-хвилинною 
перервою);  

2. У матчах чемпіонату кількість замін футболістів необмежена. 
3. Матчі проводяться: у групі 1 - по суботам, у групі 2 – по неділям. 
4. Право переносу матчів на інші дні тижня належить комітету з 

проведенню змагань ХОФФ. 
5. Місця проведення матчів визначаються не пізніше, ніж за 3 доби до 

початку туру. 

 

Стаття 4. Фінансові умови 

1. Розмір оплати за арбітраж, медичне забезпечення там матеріально-
технічну базу здійснюється перед початком матчу даного туру у 
розмірі 50 (п’ятдесят) гривень від кожної команди. 

 

Стаття 5. Право вибору форми. 

1. Право вибору кольору форми на матч надається команді господарів.  
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