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1. МЕТА І ЗАВДАННЯ ЗМАГАНЬ
1.1. Створення умов для популяризації та подальшого розвитку дитячоюнацького футзалу в області.
1.2. Основними завданнями змагань є:
1) поліпшення якості навчально-тренувального процесу, в першу чергу
змагальним методом, в позашкільних навчальних закладах спортивного профілю
і на цій основі підвищення майстерності юних футзалістів;
2) створення сприятливих умов для відбору перспективних юних
футзалістів для передачі до спеціалізованих навчальних закладів спортивного
профілю та професійних футзальних та футбольних клубів;
3) визначення місць команд відповідно до цього Регламенту.
2. КЕРІВНИЦТВО ЗМАГАННЯМИ
2.1. Загальне керівництво і контроль за організацією та проведенням
змагань здійснює Управління з питань фізичної культури та спорту Херсонської
обласної державної адміністрації.
2.2. Безпосередня організація змагань покладається на Асоціацію футзалу
Херсонської області та Херсонську обласну асоціацію футболу.
2.3. У разі виникнення суперечливих питань, викликаних рішеннями
Асоціацї, їх розглядає та затверджує або не затверджує Апеляційний комітет
Асоціації.
3. УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ
3.1. 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.
3.2. Всі футзалісти мають право грати тільки за команди однієї вікової
категорії.
3.3. Вимоги до футзалістів – учасників змагань:
1) бути громадянином України;
2) постійно проживати на території Херсонської області;
3) бути зарахованим учнем до одного з Закладів наказом його директора;
4) мати письмовий допуск лікаря до змагань.
3.4. Футзалісти, які навчаються в спеціалізованих навчальних закладах
спортивного профілю та позашкільних навчальних закладах спортивного профілю
в інших регіонах України, до змагань не допускаються.
3.5. Футзалістки, які навчаються в спеціалізованих навчальних закладах
спортивного профілю та позашкільних навчальних закладах спортивного профілю
в інших регіонах України, до змагань допускаються, якщо вони беруть участь у
Всеукраїнських змаганнях з футболу і футзалу сезону 2019/2020 року також у
складах збірних команд Херсонщини.
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3.6. У всіх змаганнях мають право брати участь тільки футзалісти, які
мають посвідчення учасника змагань або паспорти футболіста ХОАФ або
ДЮФЛУ.
4. СИСТЕМА ЗМАГАНЬ СЕЗОНУ 2019/202- РОКІВ
4.1. У сезоні 2019/2020 років Асоціація проводить наступні змагання з
футзалу:
1) чемпіонат області серед команд дівчат 2003/2005 рр.н. (U-17);
2) чемпіонат області серед команд дівчат 2006/2008 рр.н. (U-14);
3) чемпіонат області серед команд дівчат 2009/2011 рр.н. (U-11);
4) чемпіонат області серед команд юнаків 2002 р.н. (U-18);
5) чемпіонат області серед команд юнаків 2004 р.н. (U-16);
6) чемпіонат області серед команд юнаків 2006 р.н. (U-14);
7) чемпіонат області серед команд юнаків 2008 р.н. (U-12).
Змагання проводяться згідно календаря, складеного Асоціаціею.
5. ЧЕМПІОНАТИ СЕРЕД КОМАНД ДІВЧАТ 2003/2005 рр.н. (U-17),
2006/2008 рр.н. (U-14), 2009/2011 рр.н. (U-11). (СИСТЕМА ПРОВЕДЕННЯ
ЗМАГАНЬ)
5.1. Від кожного Закладу дозволяється участь не більше двух команд.
5.2. Склад команди на кожен матч – 14 (чотирнадцять) футзалісток і 2 (два)
тренера-представника.
5.3. Дозволяється заявка не більше 25 (двадцяти п’яти) футзалісток, у тому
числі не більше 3 (трьох) футзалісток з інших Закладів області, які не беруть
участь у чемпіонатах до початку змагань.
5.4. За команди дівчат 2003 /2005 років народження дозволяється заявити 2
(дві) футзалістки старшого віку (не старше 2000 р.н.) при участі в грі однієї з них.
5.5. Не дозволяється участь у змаганнях гравців команд, які брали участь у
2019 році у чемпіонатах України з футзалу серед професійних жіночих команд.
5.6. Змагання проводяться за правилами гри у футзал ФІФА .
5.7. Змагання проводяться за коловою системою.
5.8. Тривалість матчів:
- 2003/2005 рр.н. –

30 хв. (2 тайми по 15 хв. з 5 хв. перервою)

- 2006/2008 рр.н. – 24 хв. (2 тайми по 12 хв. з 5 хв. перервою)
- 2009/2011 рр.н. – 20 хв. (2 тайми по 10 хв. з 5 хв. перервою)
Змагання серед команд дівчат проходять у 2 тура.
6. ЧЕМПІОНАТИ СЕРЕД КОМАНД ЮНАКІВ 2004 р.н. (U-16), 2006 р.н. (U14) ТА 2008 р.н. (U-12) (СИСТЕМА ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ)
6.1. Від кожного закладу дозволяється участь до максимум двох команд в
кожній віковій категорії.
6.2. Склад команди на кожен матч – 14 (чотирнадцять) футзалістів і 2 (два)
тренера-представника.
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6.3. Дозволяється заявка не більше 25 (двадцяти п’яти) футзалістів, у тому
числі не більше 2 (двох) футзалістів з інших Закладів області, які не беруть участь
у чемпіонатах до початку змагань.
6.4. Футзалісти, які молодші більш, ніж на 2 роки від основного віку
гравців учасників, не мають права бути заявлені за дану вікову категорію.
6.5. Дозволяється заявка та участь у змаганні дівчат за команди юнаків
віком не старших, ніж на 2 роки від основного віку гравців учасників за участі у
грі 1 (однієї з них).
6.6. Не дозволяється заявка і участь у змаганнях чемпіонатів футзалістів за
команди різних вікових категорій.
6.7. Дозаявкова компанія закінчується після II етапу .
6.8. Змагання проводяться за правилами гри у футзал ФІФА.
6.9. Змагання проводяться в 3 (три) етапи:
- І етап – відбіркові стадія.
- ІІ етап – півфінальна стадія.
- ІІІ етап – фінальна стадія.
6.10. Змагання І етапу (відбіркова стадія) проводяться за одним з
нижчезазначених двох варіантів схем за 1 (один) ігровий день:
1) при участі 5 і менше команд – за коловою системою в одне коло;
2) при участі 6 - 8 і більше команд – у два раунди:
- І раунд – змагання у підгрупах по 3 - 4 команди в кожній – за коловою
системою в одне коло;
- ІІ раунд – стикові матчі «плей-офф» між командами, які посіли однакові
місця в підгрупах.
6.11. Розподіл команд на підгрупи на змаганнях І етапу (відбіркова стадія)
проводить офіційний делегат Асоціації за допомогою жеребу під час реєстрації
команд. Він також складає розклад матчів.
6.12. При розподілі команд на підгрупи на I етапі (відбіркова стадія),
команди з одного Закладу або району/міста обласного підпорядкування
розподіляються в різні підгрупи.
6.13. Розподіл команд на групи у I етапі (відбіркова стадія) заздалегіть
проводить Асоціація.
6.14. До ІІ етапу (півфінальна стадія) у кожній віковій категорії
потрапляють по 16 (шістнадцять) команд, які посіли на І етапі І/ІІ місця в групах.
6.15. Змагання ІІ етапу (півфінальна стадія) проводяться в 4 (чотирьох)
групах по 4 (чотири) команди в кожній віковій групі за коловою системою в одне
коло за 1 (один) ігровий дня.
6.16. Розподіл команд на групи у II етапі (півфінальна стадія) заздалегіть
проводить Асоціація.
6.17. Розклад матчів ІІ етапу (півфінальна стадія) проводить делегат
Асоціації після реєстрації команд.
6.18. До ІІІ етапу (фінальна стадія) у кожній віковій категорії потрапляють
по 8 команд, які посіли І-ІІ місця на ІІ етапі ((півфінальна стадія).
6.19. Змагання ІІІ етапу проводяться у два раунди за 2 (два) ігрових дня:
- І раунд – змагання у підгрупах по 4 команди в кожній – за коловою
системою в одне коло;
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- ІІ раунд – складається з матчів «плей - офф» 2 (два) півфінальних між
командами, які посядуть І/ІІ місця в різних підгрупах. Переможці півфіналів
грають між собою за І місце, а переможені грають за ІІІ місце.
6.20. Розподіл команд на підгрупи на змаганнях ІІI етапу, проводить
Асоціація заздалегідь.
6.21. При розподілі команд на підгрупи, команди з однієї півфінальної
групи розподіляються в одну підгрупу, в І раунді між собою не грають, їм в
турнірну таблицю зараховується результат матчу між собою на ІІ етапі.
6.22. Розклад матчів також заздалегідь складає Асоціація.
6.23. У разі, якщо з об’єктивних чи суб’єктивних причин на змагання ІІІ
етапу (фінальна стадія) не прибуде 1 (одна) команда, то змагання І раунду в
підгрупах, де буде 3 (три) команди, проводяться за коловою системою у 1 (одне)
коло без зарахування в турнірну таблицю результату матчу між командами з
однієї півфінальної групи.
6.24. Тривалість матчів:
- 2004 р.н. –
30 хв. (2 тайми по 15 хв. з 5 хв. перервою)
- 2006 р.н. –
30 хв. (2 тайми по 15 хв. з 5 хв. перервою)
- 2008 р.н. –
24 хв. (2 тайми по 12 хв. з 5 хв. перервою)

7. ЧЕМПІОНАТ ОБЛАСТІ СЕРЕД КОМАНД ЮНАКІВ 2002 Р.Н. (U-18)
7.1. Від кожного Закладу дозволяється участь максимум двох команд.
7.2. Склад команди на кожен матч – не більше 14 (дванадцяти) футзалістів і
2 (два) тренера-представника.
7.3. Дозволяється заявка не більше 25 (двадцяти п’яти) футзалістів, у тому
числі не більше 2 (двох) футзалістів з інших Закладів області, які не беруть участь
у змаганнях, до початку змагань.
7.4. Змагання проводяться за правилами гри у футзал ФІФА.
7.5. Змагання проводяться у 2 (два) етапи:
- І етап – відбіркова стадія
- ІІ етап – фінальна стадія.
7.6. Склад груп на всіх етапах складає Асоціація після попередньої заявки
команд.
7.7. Розклад матчів на змаганнях I етапу (відбіркова стадія) складає
офіційний делегат Асоціації у відповідності до жеребкування команд під час їх
реєстрації.
7.8. Розклад матчів у II етапі (фінальна стадія) складає Асоціація.
8. ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЬ КОМАНД
8.1. За перемогу у грі за коловою системою у всіх змаганнях команді
нараховується 3 (три) очки, за нічию – 1 (одне) очко, за програш очки не
нараховуються.
8.2. Місця команд в турнірній таблиці за коловою системою визначаються
за кількістю очок, що отримала кожна команда, у всіх матчах: чим більше очок –
тим вище місце.
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8.3. У випадку рівності кількості очок у двох команд вище місце займає
команда, яка перемогла у зустрічі цих команд
8.4. У випадку рівності кількості очок у трьох і більше команд вище місце
посідає та, яка має кращі (послідовно) такі показники:
1) більша кількість перемог у матчах між конкурентами ;
2) більша різниця забитих і пропущених м’ячів у матчах між конкурентами;
3) більша кількість забитих м'ячів у матчах між конкурентами;
4) менша кількість балів за попередження і вилучення у матчах між
конкурентами (попередження – 1 бал, вилучення – 3 балів).
8.5. За рівністю показників, вказаних в п. 8.2 та 8.3. цієї Статті, місця
команд визначаються жеребкуванням, яке проводить
офіційний делегат
Асоціації.
8.6. У разі закінчення унічию матчів «плей - офф» – переможець
визначається у серії 6 - метрових ударів за правилами ФІФА. Додатковий час не
призначається.
8.7. Місця команд у чемпіонатах серед команд дівчат визначаються за
сумою очок, що отримала кожна команда, у всіх матчах.
8.8. У випадку рівності суми очок у трьох і більше команд вище місце
посідає та, яка має кращі (послідовно) показники згідно п. 8.4 . цієї Статті.
8.9. За неявку або спізнення на матч за коловою системою без поважної
причини, більш, ніж на час першого тайму, команді зараховується технічна
поразка (- : +), до неї застосовуються дисциплінарні санкції, у турнірній таблиці з
неї знімається 3 очки, а команді - суперниці зараховується технічна перемога
(+ : -).
8.10. У випадку недисциплінованої поведінки футзалістів або тренерівпредставників однієї або обох команд за рішенням арбітра матч, може бути
припинений.
8.11. У разі припинення матчу за коловою системою з вини однієї з команд
або самовільного залишення командою футзального майданчика з відмовою
продовжити гру – їй зараховується технічна поразка - : +, до неї застосовуються
дисциплінарні санкції, у турнірній таблиці з них знімається 3 очки, а командісуперниці зараховується технічна перемога + : -.
8.12. У разі припинення матчу за коловою системою через
недисципліновану поведінку з вини обох команд – їм обом зараховуються
технічні поразки без рахунку, у турнірній таблиці з них знімається по 3 очки і
застосовуються дисциплінарні санкції.
8.13. У разі участі у матчі за коловою системою незаявленого,
дискваліфікованого/відстороненого, невнесеного до протоколу матчу футзаліста
або такого, який не відповідає віковим та іншим вимогам Статті 3 цього
Регламенту – команді цього футзаліста зараховується технічна поразка в кожному
матчі, де брав участь цей футзаліст, з рахунком - : +, у разі більшої різниці м’ячів
результат залишається, до неї застосовуються дисциплінарні санкції, у турнірній
таблиці з неї знімається 3 очки, а команді-суперниці зараховується технічна
перемога + : -.
8.14. У разі участі у матчі за коловою системою незаявлених,
дискваліфікованих, невнесених до рапортів арбітра матчу футзалістів або таких,
які не відповідають віковим вимогам та вимогам п. 3.3. Статті 3 цього Регламенту,

8

в обох командах – їм обом зараховуються технічні поразки без рахунку, у
турнірній таблиці з них знімається по 3 очки і застосовуються дисциплінарні
санкції.
8.15. Після повторної технічної поразки офіційний делегат Асоціації
знімає/відстороняє команду зі змагань.
8.16. Якщо команда, яку знято зі змагань за коловою системою, провела
половину і більше матчів, то їй зараховуються поразки в матчах, що залишилися
(- : +), якщо менше половини ігор – результати анулюються.
8.17. За порушення, передбачені пп. 8.8. - 8.13. цієї Статті, в матчах «плейофф», команди автоматично відстороняються від подальшої участі у змаганнях та
до них застосовуються дисциплінарні санкції.
8.18. Команді, відстороненій від змагань згідно пп. 8.13, 8.14. і 8.16. цієї
Статті, командне місце в турнірі не визначається, і Закладу, який представляє
зазначена команда, не нараховуються очки в загальнокомандний залік за
підсумками спортивного сезону.
8.19. Заклади, команди яких зняті/відсторонені від участі у змаганнях з
футзалу сезону 2019/2020 років, не допускаються до участі у будь-яких змаганнях
футзалу серед команд юнаків усіх вікових категорій ХОДЮФЛ до кінця сезону
або терміном до 1 року, їм не нараховуються рейтингові очки за участь до
рейтингу серед Закладів, міст і районів сезону 2019/2020 років.
9. УЧАСТЬ У ГРІ ТА ЗАМІНИ ФУТЗАЛІСТІВ
9.1. До початку гри тренери-представники зобов’язані внести до протоколу
матчу прізвища та імена 14 (чотирнадцять) футзалістів, вказавши їх номери на
футболках і підписати його разом з капітаном команди. Команда, вказана у
розкладі матчів першою, заповнює протокол матчу першою.
9.2. Арбітр спільно з тренерами-представниками обох команд зобов’язаний
перед будь-яким матчем, перед виходом команд на матч, перевірити за
посвідченнями учасника змагань або паспортами футболіста ХОАФ або ДЮФЛУ
кожного з 14 (чотирнадцяти) футзалістів складу команд-учасниць гри.
9.3. Заміни футзалістів мають відбуватися згідно правил гри у футзал
ФІФА.
9.4. Футзаліст, внесений до протоколу матчу, вважається учасником гри,
навіть якщо він знаходився у резерві і не виходив на заміну.
9.5. Тренери-представники команд зобов’язані вести облік попереджень і
вилучень футзалістів та несуть за це відповідальність.
9.6. Футзаліст, вилучений з футзального майданчика, підлягає
дискваліфікації/відстороненню і не має права брати участі у матчах до прийняття
рішення офіційного делегата Асоціації (на І та ІІ етапах) або Асоціації (на ІІІ
етапі).
9.7. Футзаліст, вилучений з футзального майданчика за фол останньої надії,
який не спричинив важкої травми супернику або не спровокував
недисциплінованої поведінки футзалістів/тренерів-представників однієї/ обох
команд та за 2 (два) попередження підлягає дискваліфікації/ відстороненню на 1
(один) матч автоматично без рішення делегата Асоціації (на І та ІІ етапах) або
Асоціації (на ІІІ етапі).
9.8. За перші дві жовті картки, отримані в змаганнях, футзаліст
дискваліфікується на один матч. За кожну наступну жовту картку футзаліст

9

дискваліфікується на один матч. Дискваліфікація відбувається без рішення
делегата Асоціації (на І та ІІ етапах) або Асоціації (на ІІІ етапі).
9.9. Дві жовті картки, отримані в одному матчі, прирівнюються до
вилучення. У такому випадку футзаліст підлягає дискваліфікації на один матч без
рішення офіційного делегата Асоціації (на І та ІІ етапах) або Асоціації (на ІІІ
етапі), а раніше отримані попередження не анулюються.
10. АРБІТРАЖ
10.1. Арбітраж здійснюється у відповідності з Правилами гри у футзал
ФІФА та цим Регламентом.
10.2. Арбітраж здійснюють арбітри, рекомендовані Комітетом арбітрів
обласної асоціації футболу.
10.3. На кожен матч призначається арбітр, другий та третій арбітри, які
наділяється виключними повноваженнями відносно застосування та трактування
Правил гри.
10.4. Персональний склад арбітрів на кожне окреме змагання визначає
Комітет арбітрів обласної асоціації футболу.
10.5. Призначення арбітрів на кожен конкретний матч здійснює офіційний
делегат асоціації (на І та ІІ етапах) та Комітет арбітрів ХОАФ (на ІІІ етапі).
10.6. Обов’язки та функції арбітрів:
1) прибути на місце проведення змагань не пізніше, ніж за 1 (одну) годину
до їх початку;
2) запросити в кімнату арбітрів за 15 (п'ятнадцять) хвилин до початку
матчу обох тренерів-представників для внесення прізвищ футзалістів до
протоколу матчу;
3) перевірити заявочний лист та посвідчення учасників змагань або
паспортів футболістів ХОАФ або ДЮФЛУ, прізвища яких внесені в протокол
матчу (арбітр разом з тренерами-представниками несе відповідальність за
дотримання правил допуску футзалістів до гри);
4) разом з тренерами-представниками команд визначити кольори ігрової
форми так, щоб вони не збігалися;
5) безпосередньо перед матчем оглянути футзальний майданчик.
6) після закінчення матчу протягом 15 (п'ятнадцять) хвилин оформити
протокол матчу;
7) негайно надати протокол матчу офіційному делегату Асоціації (на І та ІІ
етапах) та Асоціації (на ІІІ етапі).
11. ПРОТЕСТИ
11.1. Тренер-представник, який має намір подати протест, зобов’язаний
негайно після закінчення матчу попередити арбітра і тренера-представника
команди-суперниці про подачу протесту.
11.2. Письмова заява про подачу протесту, підписана тренеромпредставником, передається протягом 15 (п'ятнадцять) хвилин після закінчення
матчу офіційному делегату Асоціації (на І та ІІ етапах) або Асоціації (на ІІІ етапі).
11.3. Не приймаються до розгляду несвоєчасно подані протести і протести,
подані на рішення арбітрів в будь-якому матчі.
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11.4. Протести розглядаються негайно офіційним делегатом Асоціації
(на І та ІІ етапах) або Асоціацією (на ІІІ етапі) і приймають по ним рішення.
11.5. Якщо від прийняття рішення залежить визначення переможців і
призерів, то їх нагородження проводиться тільки після прийняття остаточного
рішення.
11.6. Якщо одна із сторін протесту не згодна з рішенням, вона може подати
заяву в Апеляційний комітет Асоціації, рішення якого є остаточним.
12. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДІВ, КОМАНД, ТРЕНЕРІВПРЕДСТАВНИКІВ, ФУТЗАЛІСТІВ
12.1. Керівники Закладів, тренери-представники, футзалісти, які беруть
участь у змаганнях, повинні виконувати всі вимоги цього Регламенту, виявляючи
при цьому високу дисципліну, організованість, толерантність до Асоціації,
офіційних делегатів Асоціації , арбітрів, суперників та глядачів.
12.2. Керівники Закладів та тренери-представники несуть відповідальність
за поведінку футзалістів своєї команди і не мають права втручатись в дії арбітрів
та Асоціації.
12.3. Заклади несуть відповідальність за поведінку своїх тренерівпредставників.
12.4. За невиконання (порушення) цього Регламенту та інших нормативних
документів до Закладів, його тренерів-представників та футзалістів
застосовуються дисциплінарні санкції.
13. ТЕРМІНИ І МІСЦЯ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ
13.1. Попередні дати етапів серед команд юнаків:
I етап: 2004 р.н. (U-16) – 30.11-01.12.2019 року.
2006 р.н. (U-14) – 07-08.12.2019 року.
2008 р.н. (U-12) – 14-15.12.2019 року.
2002 р.н. (U-18) – 11-12.01.2019 року
II етап: 2004 р.н. (U-16) – 18-19.01.2020 року.
2006 р.н. (U-14) – 25-26.01.2020 року.
2008 р.н. (U-12) – 01-02.02.2020 року.
2002 р.н. (U-18) – 08-09.09.2019 року
III етап: 2004 р.н. (U-16) – 15-16.02.2020 року.
2006 р.н. (U-14) – 22-23.02.2020 року.
2008 р.н. (U-12) – 29.02-01.03.2020 року.
13.2. Місця змагань на всі етапах заздалегідь призначає Асоціація.
13.3. Приїзд команд на всі змагання у перший ігровий день за попередньо
встановленим часом.
13.4. Власник/орендар спортивного залу, у якому проводяться змагання,
зобов’язаний:
1) забезпечити підготовку місця проведення змагань у відповідності з
регламентуючими документами;
2) виключити можливість присутності сторонніх осіб у кімнаті арбітрів;
3) надати для проведення футзальний м’яч, що відповідає вимогам Правил
гри у футзал ФІФА, та інший необхідний інвентар;
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4) надати для команд роздягальні.
14. ПОРЯДОК ПІДГОТОВКИ СПОРТИВНИХ СПОРУД ТА
ЗАБЕПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ УЧАСНИКІВ І ГЛЯДАЧІВ ПІД ЧАС
ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ
14.1. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 18 грудня
1998 року №2025 «Про порядок підготовки спортивних споруд та інших місць
проведення масових спортивних та культурно-видовищних заходів»:
1) підготовка спортивних споруд покладається на їх власників (орендарів);
2) контроль за підготовкою спортивних споруд та забезпечення безпеки при
проведенні змагань покладається на офіційного делегата Асоціації (на І/ІІ етапах)
та на Асоціацію (на ІІІ етапі);
3) власник (орендар) спортивної споруди зобов’язаний надати офіційному
делегату Асоціації (на І та ІІ етапах) або Асоціації (на ІІІ етапі) акт про готовність
спортивної споруди до проведення змагань;
4) власник (орендар) забезпечує громадський порядок і безпеку, медичне
обслуговування під час проведення змагань.
14.2. Невиконання вимог, передбачених п. 14.1. цієї Статті, у разі
виникнення надзвичайних обставин під час проведення змагань, тягне
відповідальність згідно з чинним законодавством України.
15. ОБОВ’ЯЗКИ ТА ФУНКЦІЇ ОФІЦІЙНИХ ДЕЛЕГАТІВ АСОЦІАЦІЇ ТА
АСОЦІАЦІЇ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ.
15.1. Прибути на місце проведення змагань не пізніше, ніж за 1 (одну
годину) до початку змагань.
15.2. Разом з арбітрами провести інспекцію спортзалу, роздягалень, засобів
надання першої медичної допомоги.
15.3. Прийняти від власника/орендаря акт про готовність спортспоруди до
проведення змагань.
15.4. Здійснити реєстрацію команд та допуск футзалістів усіх команд до
змагань.
15.5. Провести жеребкування команд та скласти розклад матчів (на І етапі).
15.6. Призначити арбітрів на матчі.
15.7. Контролювати хід проведення змагань, дотримання вимог цього
Регламенту усіма учасниками, оцінювати дії арбітрів, висловлювати їм свої
зауваження.
15.8. Після змагань І та ІІ етапів протягом 24 (двадцяти чотирьох) годин
надати технічну документацію Асоціації.
16. РЕЄСТРАЦІЯ КОМАНД ТА ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У ЗМАГАННЯХ
16.1. Команди учасниці змагань після отримання даного регламенту
повинні
зареєструватись в Асоціаації, надавши заявочні аркуші у двох
екземплярах та нижчезазначені документи, що встановлюють особу кожного
футзаліста, попередньо попередивши про день приїзду на реєстрацію та заявку за
телефоном 0660304490, за адресою: м. Херсон, вул.Ілюши Куліка 116-Г. Не
приймаються заявки та відповідно не реєструються команди за 2 (дві) доби до
початку змагань.
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16.2. Усі графи заявочного листа в обов’язком порядку повинні бути
заповнені друкованими літерами.
16.3. До надрукованого у двох примірниках заявочного аркушу вноситься
не більше 25 (двадцяти п’яти) прізвищ футзалістів і не більше двох тренерівпредставників. У всіх матчах дозволяється брати участь не більше 14
(чотирнадцяти) футзалістам, з числа заявлених.
16.4. Заявочний аркуш команди (надрукований текст в альбомному варіанті
на 1 (одному) аркуші, у разі необхідності з обох сторін аркуша) підписують
керівники Закладу, органу державної виконавчої влади або місцевого
самоврядування з питань фізичної культури та спорту, медичної установи, тренерпредставник і засвідчують підписи відповідними печатками.
16.5. Зразок заявочного аркуша додається
16.6. При реєстрації команд тренери-представники разом з заявочними
аркушами подають один з наступних документів на кожного гравця:
1) паспорт футболіста ДЮФЛУ або паспорт футболіста ХОАФ або
посвідчення учасника обласної ДЮФЛ.
16.7. У разі відсутності вищезазначених документів подаються наступні
документи, що встановлюють особу для виготовлення посвідчення учасника
обласної ДЮФЛ:
1) свідоцтво про народження (оригінал або нотаріально завірену копію);
2) учнівський квиток з фотокарткою обо за наявності тільки паспорт
громадянина України.
16.8. На кожного гравця, який не має паспорта футболіста ДЮФЛУ або
паспорта футболіста ХОАФ або посвідчення учасника змагань обласної ДЮФЛ,
подаються також по одній кольоровій фотокартці розміром 3,5 х 4,5 см
виготовлену у 2019 році професійним фотомайстром (фотокартки, вирізані з
колективних фотографій, нестандартних розмірів та не на фотопапері не
приймаються).
16.9. При реєстрації команд на всіх заявлених футзалістів, крім тих, які
мають паспорти футболіста ДЮФЛУ або паспорти футболіста ХОАФ або
посвідчення учасника змагань обласної ДЮФЛ, видаються
посвідчення
учасників, які є документом допуску кожного гравця до кожного матчу.
16.10. Учасникам змагань ДЮФЛУ посвідчення учасників Чемпіонату
області не видаються і вони допускаються до ігор за паспортами футболіста
ДЮФЛУ.
16.11. Якщо команди-учасниці чемпіонату серед команд юнаків заявляють
менше 25 (двадцяти п’яти) футзалістів, то у них є право до заявити до початку II
етапу (півфінальна стадія) число своїх футзалістів, яке не вистачає.
16.12. Команди, які потрапили до змагань ІІ та ІІІ етапів, мають право
додатково ввести до складу і дозаявити на кожному етапі 2 (двох) футзалістів з
команд, які не потрапили до цих змагань.
17. НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ І ПРИЗЕРІВ ЗМАГАНЬ
17.1. Нагородження переможців і призерів змагань проводять управління з
питань фізичної культури та спорту Херсонської облдержадміністрації.
17.2. Команди, які посядуть І місця у змаганнях чемпіонатів, отримують
звання «Чемпіон Херсонської області з футзалу сезону 2019/2020 років серед
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команд дівчат/юнаків». Вони нагороджуються кубками та дипломами.
Футзалісти нагороджуються медалями та дипломами.
17.3. Команди, які посіли ІІ та ІІІ місця у чемпіонатах нагороджуються
кубками та дипломами. Футзалісти нагороджуються медалями та дипломами.
18. ФІНАНСОВІ УМОВИ УЧАСТІ КОМАНД У ЗМАГАННЯХ
18.1. Витрати, пов’язані з участю команд у змаганнях, несуть організації,
які відряджають команди, згідно з чинним законодавством, іншими нормативноправовими документами та цим Регламентом.
18.2. Витрати на відшкодування витрат по утриманню (оренді) спортивних
споруд на час проведення усіх змагань з футзалу несуть Заклади, на базі яких
проводяться змагання.
18.3. Витрати на оплату винагород арбітрів і медпрацівників несуть:
команди - учасниці благодійними стартовими внесками на змаганнях усіх
етапів чемпіонатів області серед команд юнаків та дівчат.
18.4. Суми благодійних стартових внесків складають: 200,00 грн. за кожний
ігровий день на змаганнях I етапу; 250 грн. за кожний ігровий день на змагання II
та III етапів
18.5. Витрати на оплату проїзду в обидві сторони, харчування головної
суддівської колегії у складі 3 (трьох) осіб на змаганнях фінальних етапів
чемпіонатів області серед команд юнаків та дівчат несе Заклад, що приймає
змагання.
18.6. Витрати на нагородження переможців і призерів усіх змагань несе
Управління з питань фізичної культури
та спорту Херсонської
облдержадміністрації.
19. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
19.1. Виключне право на трактування вимог цього Регламенту, прийняття
рішень з питань і ситуацій під час змагань, не передбачених цим Регламентом,
має Асоціація.
19.2. Рішення Асоціації мають обов’язковий характер для Закладів, їх керівників,
тренерів-представників, футзалістів, а також арбітрів.
19.3. Асоціація може переглядати свої рішення у разі отримання додаткової
інформації.
19.4. Асоціація має право зменшити термін дії
відсторонення/
дискваліфікації Закладу та/або число відсторонених команд відповідних вікових
категорій Закладу для відновлення участі у змаганнях з футзалу сезону
2019/2020року та/або наступних сезонів або повністю скасувати санкцію.

