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РЕГЛАМЕНТ
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серед аматорських команд 2019 року

ХЕРСОН - 2019

1. Мета і завдання
-

Подальший розвиток та популяризація масового футболу в Херсонській області
Підвищення спортивної майстерності футболістів та команд
2. Керівництво змаганнями

Контроль за проведенням змагань здійснює Херсонська обласна федерація футболу, безпосереднє
керівництво покладається на Комітет з проведення змагань ХОФФ, якому належить право оперативного
прийняття рішень щодо проведення змагань.
3. Учасники та умови проведення змагань
До змагань допускаються команди Херсонської області, котрі виявили бажання виступати в турнірі.
Дане положення підпорядковується Регламенту чемпіонату області серед аматорських команд 2019
року, Дисциплінарним правилам ХОФФ, ФФУ.
Офіційні представники команд зобов’язані за 30 хвилин до початку матчу внести у рапорт
арбітра прізвища та імена футболістів під визначеними номерами. Номери на футболках повинні
відповідати номерам, за якими їхні прізвища внесено та рапорту арбітра. До участі у грі допускаються
лише гравці, які мають при собі документ, що підтверджує особистість (оригінал громадянського
паспорта, посвідчення водія ін.) або паспорт футболіста виданий ХОФФ та ФФУ.
Змагання проводяться за олімпійською системою, де змагання проводяться з одного матчу.
Переможець матчу потрапляє до наступної стадії.. Пари в матчах визначаються жеребкуванням, яке
проводить ХОФФ. У разі нічиєї команди грають два тайми додаткового часу по 15 хвилин, потім –
серія пенальті, згідно з «Правилами футболу ФІФА» з доповненнями.
За неявку команді зараховується поразка -:+, а супернику присуджується перемога +:-. Факт неявки
команд встановлюється арбітром матчу після закінчення 30 хв. з часу початку матчу, зазначеного в
розкладі ігор.
4. Фінансові умови
Витрати, пов’язані з участю команд у змаганнях – за рахунок відряджаючих організацій.
Витрати пов’язанні з винагородою за арбітраж (також проїзд, добові), оренди ігрових полів,
роботи медперсоналу та ін. – за рахунок приймаючої команди. Також бригаді арбітрів, у разі прибуття
на матч на своєму авто здійснюється відшкодування проїзду із розрахунку 10 літрів палива на 100 км.,
але не більше одного транспортного засобу, або відшкодування проїзду за наявності квитків у
громадському транспорті з урахуванням ціни у зворотному напрямку у тому ж розмірі. Оплата
арбітражу фінальної гри здійснюється обома командами (у повному обсязі з кожної команди), оплата
проїзду та добових – обома командами навпіл. Розмір добових – 50 грн. на одного.
Розміри винагород за арбітраж:
1) арбітр

– 600,00 гривень;

2) асистент арбітра

– 400,00 гривень;

5. Заявки
Заявковий аркуш команди в двох екземплярах, підписаний президентом клубу, тренером і
лікарем, надається до Комітету з проведення змагань. До заявки дозволяється вносити прізвища не
більше 25 футболістів, за кожного наступного – внесок у розмірі 500 грн, але не більше 30 футболістів.
Учасники групового етапу повинні надати Заявкові аркуші до 11 жовтня 12:00! Заявковий лист
подається до ХОФФ один раз, до заявка гравців – ЗАБОРОНЕНА! Також заборонена участь гравцівпрофесіоналів!
6. Розклад матчів
Матчі 1/4 фіналу - 12-13 жовтня
Матчі 1/2 фіналу – 19-20 жовтня
ФІНАЛ - 26 жовтня
Команда-господар призначає місце й час проведення матчу, але не раніше 10:00 та не пізніше 15:00 за
Києвом.
Право змінити дату матчу належить лише ХОФФ
7. Нагородження.

Команда, яка зайняла 1-е місце, отримує звання «Володар «Кубку закриття сезону пам’яті
Олександра Павловича Крупіци» Херсонської обласної федерації футболу серед аматорських команд
2018 року» та нагороджується Кубком та медалями. Команда-фіналіст нагороджується дипломом та
медалями.
8. Заключні положення.
Розгляд та вирішення суперечливих питань, які виникають між клубами (командами) офіційними
особами та футболістами здійснюється Комітетом з проведення змагань.
Ситуації, що не передбачені даним Положенням регулюються ХОФФ, Регламентом
Всеукраїнських змагань з футболу, та нормативними документами ФФУ, УЄФА, ФІФА, ХОФФ.

Дане «Положення» є офіційним викликом на змагання.

