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ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
ФІФА

Міжнародний Союз футбольних Асоціацій

УЄФА

Європейський Союз Футбольних Асоціацій

ФФУ

Федерація Футболу України

ПФЛ

Професійна футбольна ліга України

ТОФФ

Тернопільська обласна Федерація футболу

АК

Апеляційний комітет ТОФФ

КДК

Контрольно-дисциплінарний комітет ТОФФ

Виконком ТОФФ,

Органи ТОФФ, яким належить право оперативного

Президія ТОФФ

прийняття рішень щодо проведення змагань

Арбітр

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

Відсторонення

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

Делегат , спостерігач арбітражу Особи, призначені ТОФФ для виконання офіційних
функцій стосовно оцінки дій арбітра, рівня організації
матчу
Дисциплінарні правила

Звід дисциплінарних норм і видів дисциплінарних
стягнень, визнане Дисциплінарними правилами
ФФУ, ТОФФ

Дисциплінарні санкції

Заходи дисциплінарного впливу у вигляді відповідних
стягнень за поведінку, підлягає покаранню
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ДЮФЛУ

Офіційна особа

Дитячо-юнацька футбольна ліга України

Представник ФФУ, ТОФФ та керівник команди(клубу),
який виконує офіційні функції, пов’язані з організацією і
проведенням змагань

Паспорт футболіста

Документ установленого зразку, в якому вказано основні
дані

Правила гри

футболіста.

Звіт положень та вимог, затверджених Міжнародною Радою
футбольних асоціацій обов’язкових для виконання у
змаганнях з футболу

Регламент

Регламент змагань з футболу серед команд Тернопільської
області

Рейтинг

Місце команди у списку відповідної групи перед початком
сезону

Тренер

Фахівець, який має спеціальну освіту, атестат відповідної
категорії, проводить навчально-тренувальну роботу з
футболістами та керує командою в матчах

Футболіст

Спортсмен, який у складі команди бере участь у навчальнотренувальному процесі та змаганнях з футболу

Чемпіонат

Змагання чемпіонату Тернопільської області з футболу серед
команд І-ї гр.
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ГЛАВА І. НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА РЕГЛАМЕНТУ
Нормативно-правовою базою Регламенту є:
- Закон України « Про громадські обєднання».
- Постанова Кабінету Міністрів України «Про порядок підготовки спортивних споруд та
інших спеціально відведених місць для проведення масових спортивних та культурно-видовищних
заходів 1998р.
-

Закон України «Про фізичну культуру і спорт».

-

Статут Всеукраїнської громадської організації «Федерація футболу України»

-

Правила гри у футбол 2006р. з додатками 2009-2010р.

-

Програма ФФУ з розвитку футболу на 2014-2018 роки

-

Постанова Кабінету Міністрів України від 29 червня 2004 року № 823
«Порядок забезпечення громадського порядку та безпеки під час проведення футбольних
матчів».

-

«Правила поведінки глядачів на стадіонах під час відвідування футбольних
матчів»2002р.

Регламент інфраструктури стадіонів та заходів безпеки проведення змагань з футболу 2010 р.
-

Дисциплінарні правила ФФУ 2009 р.

-

Регламент ФФУ зі статусу і трансферу футболістів 2010р.

ГЛАВА ІІ. МЕТА І ЗАВДАННЯ РЕГЛАМЕНТУ

Стаття 1.Мета Регламенту
Метою Регламенту є визначення та впровадження принципів організації проведення
змагань з футболу серед аматорських команд Тернопільської області, прав, обов’язків і
відповідальності суб’єктів футболу.
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Стаття 2.Завдання Регламенту
1.Сприяти проведенню змагань на рівні вимог статутних і регламентних документів ТОФФ.
2.Встановити порядок здійснення управління змаганнями.
3.Встановити заходи дисциплінарного впливу до порушників правил гри.
4.Створити умови для забезпечення комфорту та безпеки для учасників змагань та глядачів.
Стаття 3. Мета змагань
Метою змагань є популяризація та піднесення престижу футболу, забезпечення дозвілля та
залучення до занять футболом широких верств населення, підвищення рівня майстерності
футболістів, визначення Чемпіона, призерів , володарів Кубка, Суперкубка, Кубка регіонів,
Кубка козацької слави.
Стаття 4. Завдання змагань
1.Сприяти оздоровленню широких верств населення Тернопільської області.
2.Створити умови для підвищення рівня майстерності футболістів та поповнення
професійних команд місцевими вихованцями.
3.Забезпечити підготовку футболістів для збірних команд Тернопільської області
(вікових, юнацьких, молодіжних, дорослих та ветеранських).
4.Підвищити якість навчально-тренувальної та виховної роботи.

ГЛАВА ІІІ. УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ
Стаття 5. Керівництво змаганнями
1.Згідно з угодою між ТОФФ та управлінням з питань фізичної культури і спорту
Тернопільської облдержадміністрації, виключне право на загальне керівництво і
контроль за організацію обласних , міських та районних змагань з футболу
належить ТОФФ.
2.Змагання проводяться за принципом «Чесної гри» згідно календаря змагань,
затвердженого Виконавчим комітетом ТОФФ.
3.Безпосередня організація та оперативний контроль за проведенням Чемпіонату
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та Кубків області з футболу покладається на Виконком ТОФФ. Питання, не передбачені
Регламентом, регулюються Виконкомом ТОФФ.

Стаття 6. Система та умови проведення змагань
1.Чемпіонат області 2016 року проводиться у два кола за круговою системою - на своєму
полі та на полі суперника. Тривалість матчу два тайми по 45 хвилин кожний, перерва між
таймами не повинна перевищувати 15 хвилин.
2.Кубок області з футболу 2016 року розігрують команди, які перерахували вступний
внесок і письмово підтвердили свою участь у змаганнях. Пари розіграшу Кубку області
визначаються методом розсіювання та жеребкування. Переможець пари визначається
за сумою двох матчів. Команда, яка внаслідок жеребкування отримала непарний номер у
першому матчі - господар. Наступне право прийому чи виїзду у другому турі
визначається в залежності від того, де команда грала у попередньому турі. При рівній
кількості прийомів і виїздів, господаря матчу визначає жереб. Така система діє до фіналу.
Всі етапи розіграшу Кубку, крім фіналу Кубка області 2016 року проходять із двох
матчів, за системою Європейських Кубків.
Фінал Кубка області з футболу 2016 року проходить на Тернопільському міському стадіоні
в День Незалежності України.
3. В змаганнях за Суперкубок ім.І.Вишневського, беруть участь Чемпіон області та
володар Кубка області минулого сезону. Якщо команда є одночасно і Чемпіоном і
володарем Кубка, то це право надається фіналісту Кубка або призеру, згідно порядку.
Це діє і у випадку відмови, чи припинення участі у змаганнях однієї із командпереможниць минулорічних турнірів.
Суперкубок ім. І.Вишневського розігрується у липні 2016 року
(з одного матчу без додаткового часу). Місце проведення затверджує Виконком ТОФФ.
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Стаття 7. Учасники змагань
1.Учасниками змагань є аматорські команди (клуби).
2.Чемпіонат області 2016 року проводиться в одній групі у два кола.
3.В Чемпіонаті забороняється участь футболістів професійних команд. Дозволяється
участь 2-х футболістів з інших областей («легіонерів»), за яких сплачується внесок в
сумі 3000 грн.
4.Гравець не рахується «легіонером», якщо він є студентом денної форми навчання
одного з ВУЗів чи учнем ДЮСШ Тернопільської області станом на 1 вересня 2015
року, народився на території області або прописаний на території області станом на
1 січня 2016 року.
5. У матчах Чемпіонату та Кубків області впродовж усього ігрового часу на полі повинні
перебувати принаймні два футболісти 1997-1999 р.н. У випадку, якщо такий футболіст
отримав травму, замінити його може тільки футболіст 1997-1999 р.н. Якщо такої
можливості немає, тоді у складі команди на полі повинно перебувати на одного гравця
менше. У випадку, якщо такого футболіста вилучено з поля, ця норма не є обов’язковою.
6. Якщо футболіст виступає одночасно за команду іншої області, дисциплінарні санкції
застосовуються лише до футболіста у вигляді дискваліфікації до кінця сезону.
7. Команда зобов’язана мати на умовах власності або орендувати стадіон, який
відповідає вимогам відповідних документів ФФУ.
8.В Чемпіонаті, Кубках області беруть участь команди, які виконали умови:
8.1 Дали підтвердження участі в змаганнях за 1 місяць до початку змагань
(Чемпіонат, Кубок, Суперкубок).
8.2 Перерахували до початку змагань вступний внесок.
9.Учасники змагань подають заявкові листи (до 25 футболістів ), завізовані керівництвом
клубу, який виставляє команду, завірені районною Федерацією футболу, відділом з
питань фізичної культури і спорту райдержадміністрації, з печаткою медичної установи,
ксерокопію громадянських паспортів, або свідоцтва про народження.
10.Кожний учасник змагань має бути забезпечений «Паспортом футболіста» з чіткою
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фотографією і завіреним печаткою ТОФФ.
11. За правильність оформлення заявки відповідальність несе керівництво клубу.
12.Допуск футболіста до участі у змаганнях здійснює спортивна комісія ТОФФ після
пред’явлення оригіналу громадянського паспорта, що підтверджує його особу.
13.Футболіст може одночасно виступати лише за одну команду Тернопільської
області.
14.Дозаявка футболістів дозволяється у встановлені ФФУ заявкові періоди.
15.Футболіст має право переходу з однієї команди в іншу лише один раз у сезоні, за згодою
обох команд та передачею його «Спортивного паспорта». Представники команд
зобов’язані повернути «Спортивний паспорт» футболіста, який виявив бажання
виступати за іншу команду, і не має боргів перед командою за яку виступав (не менше
одного кола) .
При безпідставній відмові повернути «Спортивний паспорт»футболістові-це питання
розглядає виконавчий комітет ТОФФ.
Стаття 8.Календар змагань
1.Календарі змагань складаються і затверджуються Виконкомом ТОФФ.
2.Матчі проводяться на футбольних полях команд, вказаних у календарі першими.
3.Календар другого кола змагань є повторенням календаря першого кола, змінюються лише
господарі поля.
4.Право переносу матчу у випадках не передбачених Регламентом, належить Виконавчому
комітету ТОФФ з погодженням двох зацікавлених сторін. За один місяць до закінчення
чемпіонату перенесення матчів забороняється.
Стаття 9. Заявкові документи . Порядок заявки на участь у змаганнях
1.За кожну команду вноситься до друкованого заявкового листа установленої форми не
більше 25 прізвищ футболістів та 5 осіб керівного складу.
2.Для дозаявки додаткового числа футболістів команда повинна перерахувати
на розрахунковий рахунок ТОФФ обов’язковий грошовий внесок за кожного футболіста
у сумі 300 гривень, без права відзаявки ( незалежно від кількості відзаявлених футболістів).
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3.Заявковий лист команди підписується керівником команди (керівником організації,
установи, підприємства та інше, яку представляє команда), спортивним лікарем
(обов’язкова персональна печатка лікаря) та узгоджується з районною (міською)
Федерацією футболу. Підписи засвідчуються печатками відповідних установ.
4. Разом із заявковим листом до ТОФФ подаються:
4.1.Копія платіжного доручення про сплату заявкового грошового внеску
в сумі: Чемпіонат - 4000 гривень
4.2.Дані про юридичну адресу та банківські реквізити команди, адресу
стадіону,(вказати номери телефонів, факсу, електронну адресу).
4.3.Склад керівників команди(вказати номери телефонів, факсу, електронну адресу).
4.4.Копії громадянських паспортів кожного футболіста. На футболістів віком до
16 років копії свідоцтва про народження.
4.5.«Паспорти футболістів».
4.6.Дві цьогорічні фотокартки розміром ( 3х4 ).
4.7.Медична довідка лікаря про дозвіл футболістові віком до 18 років(включно)
брати участь у змаганнях.
5.Заявка команд проводиться згідно з графіком, затвердженим Виконкомом ТОФФ.
6.Футболіст, який не має «Паспорта футболіста»не має права брати участь у змаганнях.
7.Команда. яка не подала заявкову документацію відповідно ст.9 до змагань не
допускається.
Стаття 10. Місця проведення змагань
1.Матчі проводяться на стадіонах прийнятих державною комісією в експлуатацію.
2.Акт (ксерокопія) повинен бути представлений разом із заявкою команди
спортивній комісії ТОФФ.
3.За форс-мажорних обставин право прийняття рішення щодо зміни місця або
дати проведення матчу належить Виконкому ТОФФ.
4.Перенос ігор проводиться у виняткових випадках рішенням Виконкому ТОФФ.
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Команда, яка просить перенести календарний матч повинна звернутися з офіційним
письмовим проханням до Виконкому ТОФФ, аргументуючи причину переносу. Прохання
про перенос матчу приймаються Виконкомом ТОФФ не пізніше, як за чотири доби до
початку гри. Команда яка просить перенести матч перераховує внесок у сумі 500 гривень
5.На стадіонах забороняється розміщення реклами алкогольних та тютюнових виробів.
Стаття 11.Обов’язки команди-господаря поля щодо підготовки стадіону до матчу
1.Команди-господарі поля та адміністрація стадіону зобов’язані:
Підняти на флагштоках стадіону Державний Прапор України та прапор
ФФУ. Забезпечити:
- команди, арбітрів, спостерігача арбітражу роздягальнями, душовими
кабінами з гарячою водою, чаєм; питною водою;
- місця для керівників команд і запасних гравців;
- розмітку технічного майданчика;
- необхідний для гри інвентар;
- чергування лікаря та представників органів внутрішніх справ;
- оперативний телефонний зв’язок з ТОФФ;
- виключити можливість присутності сторонніх осіб у кімнаті арбітрів.
Крім арбітрів, у ній має право перебувати тільки спостерігач арбітражу.
2. За воротами команд під час матчу можуть перебувати тільки представники ЗМІ та
юні футболісти, які подають м’ячі.
3. Початок матчів: вихідні і святкові дні о 16 год., робочі дні – 17.00 год.
4. Зміна початку матчу допускається при попередженні в письмовій формі Виконком ТОФФ
за 4 дні до початку матчу, та згодою іншої сторони. В окремих випадках початок матчу
може бути змінений за дві доби до початку матчу при письмовому попередженні
суперника, спостерігача арбітражу, арбітрів, Виконком ТОФФ , сплати внеску в сумі
200 гривень та згоди іншої сторони.

10

Стаття 12. Забезпечення громадського порядку та безпеки на стадіоні
1. Команда-господар поля несе відповідальність за громадський порядок та безпеку до, під
час і після матчу на стадіоні та прилеглої до нього території, що визначена в паспорті
стадіону.
2.Команда-господар поля зобов’язана забезпечити присутність представників органів
правопорядку в кількості, достатній для протидії порушенням громадського порядку,
охорони глядачів і учасників змагань на стадіоні.
3.У разі незабезпечення необхідних умов для проведення матчу, передбачених ст.11.12
до команди-господаря застосовуються дисциплінарні санкції аж до зарахування поразки
(зняття турнірних очок).
4 . У ч а с н и к и з м а г а н ь т а г л я д а ч і н е п о в и н н і п р и п ус к а т и с я п р о я в і в
д и с к р и м і н а ц і ї і / а б о р а с и з м у, п уб л і ч н и х о б р а з , а б о н а к л е п у у
ганебній формі щодо расової належності, кольор у шкіри, мови
політичного і релігійного переконання або етнічного походження
а т а к о ж б у д ь -я к и х і н ш и х а к т і в д и с к р и м і н а ц і ї і / а б о р а с и з м у ч и
з н е в а г и д о к о г о -н е б у д ь . Т а к і д і ї п і д п а д а ю т ь п і д з а с т о с у в а н н я
дисциплінарних санкцій у контексті Статті 20 Дисциплінарних
правил ФФУ.
(Терміни відсторонення та розміри дисциплінарних санкцій у
вигляді обов’язкового грошового внеск у виз начає КДК ТОФФ).
5 . М а т ч м о ж е б ут и п р и п и н е н и й з а р і ш е н н я м а р б і т р а у в и п а д к у
н е д и с ц и п л і н о в а н о ї п о в е д і н к и ф ут б о л і с т і в ч и о ф і ц і й н и х о с і б
о д н і є ї з к о м а н д . У т а к о м у в и п а д к у ц і й к о м а н д і з а р а х о в ує т ь с я
т е х н і ч н а п о р а з к а ( 0 : 3 ) ,а к о м а н д і с у п е р н и к і в п е р е м о г а ( 3 : 0 ) .
Якщо матч припинено у випадк у недисциплінованої поведінки
ф ут б о л і с т і в ч и о ф і ц і й н и х о с і б о б о х к о м а н д , т о о б о м к о м а н д а м
з а р а х о в у є т ь с я поразка .
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Стаття 13. Визначення місць 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)

більша кількість набраних очок;

б)

більша кількість перемог;

в) краща різниця забитих і пропущених м’ячів у всіх матчах;
г) більша кількість забитих м’ячів у всіх матчах;
3.У випадку рівності показників, вказаних у п.2 ст.13, у двох (крім випадку
визначення чемпіона Регіону) і більше команд перевагу отримують команди, які в
матчах з усіма конкурентами мають кращі показники:
а) більша кількість набраних очок;
б) більша кількість перемог;
в) краща різниця забитих і пропущених м’ячів;
г) більша кількість забитих м’ячів;
4.За рівності показників, вказаних у п.3 ст 13, місця команд визначаються
жеребкуванням, яке проводить Виконком ТОФФ.
5.Якщо тільки дві команди набрали однакову найбільшу кількість очок в усіх матчах
Чемпіонату - переможець визначається за результатом додаткового матчу між ними на
нейтральному полі. Рішення щодо місця і дати проведення матчу приймає
Виконком ТОФФ. Якщо основний час матчу закінчиться внічию, то призначається
додатковий час ( 2 тайми по 15 хвилин без перерви). Якщо і додатковий час закінчиться
внічию, то призначається серія 11-метрових ударів.
Стаття 14. Нагородження
1.Нагородження переможців та призерів Чемпіонату, Кубку та Суперкубку проводять
Виконком ТОФФ

та департамент сімї,молоді, фізичної культури і спорту
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Тернопільської ОДА.
2.Команди-переможці , призери Чемпіонату не пізніше, ніж за 10 днів до дати офіційної
церемонії вшанування переможців надають до Виконкому ТОФФ списки осіб для
нагородження, відповідно до заявкових листів команд.
3.Команда, що посіла перше місце в Чемпіонаті області, отримує звання «Чемпіон
Тернопільської області» ,нагороджується кубком, грамотою. Гравці та тренери командичемпіона нагороджуються медалями та грамотами, цінними подарунками.
Команди, що посіли друге та третє місця в Чемпіонаті області, нагороджуються кубками,
грамотами. Гравці та тренери команд нагороджуються медалями, грамотами.
4.Команда, що перемогла у фіналі Кубку області, нагороджується перехідним кубком,
кубком та грамотою. Гравці, тренери та керівники команди-переможниці нагороджуються
медалями, грамотами, цінними подарунками.
5.Команда-фіналіст кубку області нагороджується грамотою ТОФФ. Гравці та тренери
команди нагороджуються медалями, грамотами та цінними подарунками.
6.Спостерігач арбітражу та арбітри, які обслуговували фінал Кубку області,
нагороджуються грамотами.
7.Команда, що перемогла у матчі за Суперкубок області, нагороджується перехідним
кубком, кубком та грамотою. Гравці команди, тренер нагороджуються грамотами.
8.Команда-учасниця матчу за Суперкубок області нагороджується грамотою. Гравці та
тренери команди нагороджуються грамотами.
9.Спостерігач арбітражу та арбітри, які обслуговували матч за Суперкубок області
нагороджуються грамотами.
10.Виконком ТОФФ встановлює номінації: «Кращий тренер», «Кращий гравець»,
«Кращий воротар», «Кращий захисник», «Кращий нападник», «Кращий бомбардир» ,
«Кращий півзахисник».
Стаття 15. Неявка команди на матч
1.За неявку команди на матч Чемпіонату, або Кубка області без поважної причини
їй зараховується поразка (0:3), команді-супернику – перемога (3:0 ), а до команди,
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яка не з’явилася на матч, застосовуються дисциплінарні санкції у вигляді штрафу в
сумі 1000 гривень.
2. Після повторної неявки на гру без поважної причини, команда знімається зі
змагань згідно рішення Виконавчого комітету ТОФФ.
3.Якщо команда, яку виключено зі змагань, провела половину і більше матчів, їй
зараховується поразка в матчах , які залишилися ( -:+), а командам-суперникам
нараховується (+:-), якщо менше половини матчів – результати анулюються.
4. Початок матчу може бути перенесений з причини запізнення однієї з команд з поважних
причин не більше ніж на 1 годину пізніше.
Стаття 16.Участь та заміни футболістів у матчах
1.При проведенні матчів Чемпіонату, Кубку та Суперкубку Тернопільської області
офіційна особа команди повинна друкованими літерами вписати до Рапорту арбітра
прізвища та імена не більше 18 футболістів(11 основних і семи запасних), а також не
більше п’яти офіційних осіб. В команді, яка є господарем поля в рапорті арбітра має бути
обов’язково внесено прізвище лікаря, який є присутнім на матчі.
2.Офіційна особа команди зобов’язана за 45 хвилин до початку матчу надати арбітру
заявковий лист, «Паспорти футболістів» та заповнений лист Рапорту арбітра із
зазначеними прізвищами і номерами кожного з футболістів за підписами капітана та
офіційної особи команди .
3. 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 може замінити будь-який
футболіст з числа запасних, внесених до Рапорту арбітра. Така заміна скоротить
кількість запасних футболістів;
б) якщо будь-хто з 7 –ми запасних футболістів, зазначених у листі Рапорту арбітра,
не має можливості взяти участь у матчі, його/їх замінити не можна;
4.Футболіст, прізвище якого внесено до листа Рапорту арбітра, вважається учасником
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матчу, навіть якщо він не виходив на заміну.
5.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 команди застосовуються дисциплінарні санкції у вигляді штрафу в сумі
500 гривень.
6.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 поразка (0:3) та штраф
500 гривень, а команді-супернику – перемога ( 3:0 ).Якщо у матчі перемогла командасуперник, тоді рахунок залишається незмінним.
7.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 команд застосовуються дисциплінарні санкції у
вигляді штрафу 500 гривень.
8.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 і виходили на футбольне поле, тоді обом командам зараховується поразка
( - : - ) та штраф у сумі 500 гривень..
9.Якщо ситуації зазначені в п.8 ст.16 виникли у фіналі Кубку області, додатковому матчі
для визначення чемпіона та переможця області, чи матчі за Суперкубок області, тоді
результат матчу анулююється і він проводиться повторно. Дату проведення
повторногоматчу визначає Виконавчий комітет ТОФФ
10.До команд, які порушили п.6,8 ст.16 застосовуються
санкції.

дисциплінарні

11.Футболіст, прізвище якого не внесено до листа Рапорту арбітра. не має
права приймати участь у матчі.
12.Запасні футболісти, а також не більше 5 офіційних осіб команди, прізвища яких внесені
до листа Рапорту арбітра, під час матчу повинні перебувати на місцях, відведених для них
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на технічному майданчику.
13.Розминка запасних футболістів під час матчу дозволяється біля кутового флагштока
за лінією своїх воріт ,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 матчі
футболістів:

дозволяється

заміна

не

більше

такої

кількості

а) Чемпіонат – 7
б) Кубок

7

в) Суперкубок – 7
15. Заміни проводяться з числа футболістів, прізвища яких внесені до листа
Рапорту арбітра.
Стаття 17. Вимоги до екіпірування футболіста
1.Ігрова форма футболіста складється з футболки, шортів, гетрів, щитків та взуття.
2.Кольори футболок 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, мати
номер на спині: висота -25 см., ширина-12 см, шириною смуги – 3 см.
6.Термошорти мають бути однакового кольору з шортами. Вони не мають посягати
верхньої частини коліна.
7. У разі збігу кольору ігрової форми її змінює команда-господар поля.
8.Номери на футболках футболістів повинні відповідати номерам, за якими їх прізвища
внесено до Рапорту арбітра.
9.Реклама спонсора, або товару розміщується тільки спереду футболки. Площа рекламного
поля не повинна перевищувати 200 см..Рекламні надписи можуть бути будь-якого кольору,
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а за висотою не більше 10 см.
10.Реклама тютюнових виробів на екіпіруванні футболіста не дозволяється.
11.Футболіст, екіпірування якого не відповідає Правилам гри і вимогам ст. 17 до участі в
матчі не допускається. Футболісти повинні грати у щитках.
Стаття 18. Відповідальність клубу, керівників та футболістів
1.Керівники, 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, делегата (спостерігача),арбітрів,
суперників, представників засобів масової інформації та глядачів.
2.Команда несе відповідальність за поведінку футболістів та офіційних осіб своєї
команди .Керівники команди, тренери не мають права втручатися в дії делегата
(спостерігача),арбітрів.
3.Команда несе відповідальність за забезпечення правопорядку на стадіоні до, під час та
після матчу.
Стаття 19. Офіційна 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 вітають глядачів підняттям рук над головою.
2.Футболісти команди гостей, розташовані зліва від арбітрів, 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
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головою. Капітани команд рукостисканням дякують арбітрам за проведений матч.
6.Після закінчення матчу команди залишають футбольне поле , арбітри покидають
футбольне поле останніми.
Стаття 20. Обов’язки команди-господаря з прийому спостерігача арбітражу та арбітрів
1.Поінформувати про систему безпеки команд, їх майна та місця паркування
автотранспортних засобів.
2.Надати спостерігачу арбітражу місце, яке забезпечує комфортні умови для
виконання своїх обов’язків під час матчу.
3.Забезпечити спостерігачу арбітражу телефонний зв’язок з ТОФФ для
оперативної передачі інформації про підсумки матчу.
Стаття 21.Протест. Порядок подання. Розгляд
1.Офіційна особа команди зобов’язана відразу після закінчення матчу
попередити спостерігача арбітражу та арбітра про подання протесту. Відповідна заява
про подання протесту підписується головним тренером (начальником команди) і
передається спостерігачу арбітражу, який зобов’язаний поінформувати командусуперника та ТОФФ. Спостерігач повинен направити до виконкому ТОФФ цю заяву.
Команда повинна протягом 24 годин після закінчення матчу направити обгрунтований
протест до Виконкому ТОФФ, перерахувавши внесок у сумі 200 гривень.
При розгляді протесту повинні бути присутні всі суб’єкти конфлікту.
2.Протест на невідповідність правилам гри, розмір воріт, або розмітки футбольного
поля подається у письмовій формі арбітру не пізніше, ніж за годину до початку матчу.
3.Не приймається до розгляду несвоєчасно поданий протест, а також у разі, якщо він
поданий на рішення арбітра протягом матчу за такі дії:
а) призначення (не призначення) «вільного», штрафного або 11-метрового 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;
д) попередження, або вилучення футболіста з поля
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Стаття 22. Фінансові умови
1.Для відшкодування витрат, пов’язаних з проведенням змагань, Виконком ТОФФ
затверджує суми та терміни сплати командами річних заявкових внесків, що
перераховуються на розрахунковий рахунок ТОФФ.
2.Сума річного заявкового грошового внеску від команди становить:
Чемпіонат області – 4000 гривень
Кубок області – 700 гривень
Суперкубок області – 700 гривень
«Кубок козацької слави» - 700 гривень
3.Команди, які мають борг за минулий рік, повинні розрахуватися до початку заявки в
турнірах. Учасники, які не перерахували заявковий внесок , тим самим не підтвердили
свою участь, до змагань не допускаються.
4.Заявкові грошові внески перераховуються за такими реквізитами:
Розрахунковий рахунок ТОФФ № 26002010941336 в ПАТ «Укрсоцбанк»
МФО 300023,код ЗКПО 04813533, Тернопільська обласна Федерація ВСГО ФФУ. Наша
адреса: 46002 м. Тернопіль, пр. С.Бандери 15
Тел/факс 25-66-09,електронна адреса ternopil@ ffu.org.ua
5.Витрати по відрядженню спостерігача арбітражу та арбітрів (проїзд в дві
сторони, добові, проживання в готелі – при наявності документів)сплачує
команда-господар поля.
6.Для відшкодування витрат на відрядження спостерігач арбітражу та арбітри складають
авансові звіти встановленої форми, які разом із проїзними документами передають
уповноваженій офіційній особі. Оплата авансових звітів здійснюється не пізніше, ніж за
1 годину до початку матчу.
1.Витрати, пов’язані з організацією і проведенням фінального матчу Кубку області несе
ТОФФ та департамент сім’ї, молоді, фізичної культури і спорту Тернопільської
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облдержадміністрації. Інші витрати (оплата харчування, проживання, проїзд
учасників та медичне обслуговування) несуть команди-фіналісти
2.Витрати, пов’язані з організацією і проведенням Суперкубку області несе Виконком
ТОФФ. Інші витрати (оплата харчування ,проживання, проїзд учасників та медичне
обслуговування) несуть команди-учасники матчу.
3.Тарифи за арбітраж матчів затверджуються Виконкомом ТОФФ і доводяться до
відома команд.
4.Оплату за арбітраж та інспектування матчів Чемпіонату і Кубку здійснюють
команди з розрахунку: 55 грн – харчування; 245 грн-арбітраж, спостерігач
арбітражу, проїзд в дві сторони при наявності проїзних документів.
5.Оплату за арбітраж та інспектування фінального матчу Кубку області
здійснює ТОФФ.
6.Оплату за арбітраж та інспектування матчу Суперкубку області
здійснює ТОФФ
7.Якщо матч не відбувся з вини однієї з команд, оплату за арбітраж
та інспектування здійснюється як за виконану роботу, за умови, якщо спостерігач
арбітражу та арбітри прибули на місце проведення матчу.
8.Якщо матч не відбувся у зв’язку з форс-мажорними обставинами, відшкодовуються
тільки витрати на відрядження (проїзд, харчування ) спостерігача арбітражу та
арбітрів.
9.Оплата обслуговування фінальних матчів Кубка і Суперкубка області проводиться
ТОФФ з розрахунку обслуговування Кубкових матчів, за рахунок заявочного внеску
команд на фінал – 700 гривень.
10.Оплату лікаря проводять господарі з розрахунку суми вказаної в директивних
вказівках

управління

фізичної

культури

і

спорту

Тернопільської

облдержадміністрації.
11.Під час фінального матчу Кубка і Суперкубка команди повинні мати своїх
лікарів.
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ГЛАВА ІV . АРБІТРАЖ

Стаття 23. Здійснення арбітражу
1.Арбітраж здійснюється відповідно до Правил гри, змін і доповнень до них,
Затверджених Міжнародним союзом футбольних асоціацій.
2.Арбітраж здійснюють арбітри, рекомендовані Комітетом арбітрів ТОФФ і затверджені
Виконкомом ТОФФ.
Стаття 24. Призначення арбітрів
1.На кожний матч призначаються: арбітр, який наділяється виключними повноваженнями
щодо застосування та трактування Правил гри, два асистенти арбітра.
2.Призначення проводить комісія по призначенню спостерігачів арбітражу та
арбітрів. Протокол призначень підписує головакомітету арбітрів і затверджує
заступник голови ТОФФ.
3.Прохання команд щодо заміни арбітрів, призначених на матч не приймаються.
4..У випадку неможливості виїзду на матч призначених арбітрів їх заміну проводить
комісія по призначенню спостерігачів арбітражу та арбітрів, комітет арбітрів ТОФФ,
затверджує перший заступник голови ТОФФ
5.У випадку неявки арбітрів ,матч проводять найбільш кваліфіковані арбітри міста,
району, з числа затверджених місцевою федерацією (комітетом) арбітрів та узгоджених з
Комітетом арбітрів ТОФФ.
Стаття 25. Обов’язки та функції арбітрів
1.Прибути до міста ( села, селища ), де проводиться матч, не пізніше ніж за 1 годину
до його початку.
2.У випадку неможливості прибути на матч, одразу повідомити про це телефоном,
факсом, телеграмою Комітет арбітрів ТОФФ.
3.За відсутності спостерігача арбітражу, у випадку неприбуття команди на матч одразу
повідомити про це Виконком ТОФФ.
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4.Оглянути футбольне поле, оцінити його стан за п’ятибальною шкалою та зробити
відповідний запис у Рапорті арбітра. У разі непридатності футбольного поля, арбітр
спільно з спостерігачем арбітражу приймає рішення про можливість проведення
матчу.
5.Разом з офіційними особами команд визначити кольори ігрової форми так, щоб не
збігалися кольори футболок, шортів та гетрів суперників.
6.У випадку відсутності спостерігача арбітражу перевірити наявність в адміністрації
стадіону документації , згідно з вимогами Регламенту та прийняти рішення щодо
можливості проведення матчу.
7.Перевірити відповідність «Паспортів футболістів» до прізвищ внесених в Рапорт
арбітра.
8.Забезпечити контроль за перебуванням футболістів, тренерів та офіційних осіб у
технічному майданчику під час матчу.
9.Після закінчення матчу протягом 30-ти хвилин оформити Рапорт арбітра.
10.У Рапорті арбітра викласти інформацію про всі дисциплінарні санкції, що прийняті
відносно футболістів, або тренерів, офіційних осіб команд і будь-які інциденти, що
виникли до, під час та після матчу.
11.Рапорт арбітра протягом 18 годин після закінчення матчу представити або надіслати
до Виконкому ТОФФ факсом за № 25-66-09.

ГЛАВА V. СПОСТЕРЕЖЕННЯ АРБІТРАЖУ

Стаття 26. Здійснення спостереження арбітражу
Спостереження арбітражу здійснюють спостерігачі, рекомендовані комітетом арбітрів
ТОФФ і затверджені Виконкомом ТОФФ.

Стаття 27. Призначення спостерігачів арбітражу
1.Призначення спостерігачів арбітражу проводить Комісія по призначенню спостерігачів
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та арбітрів.
Протокол призначень підписує голова комітету арбітрів ТОФФ та затверджує перший
заступник голови ТОФФ.
2.У випадку неявки спостерігача арбітражу на матч його заміну здійснює комітет
арбітрів ТОФФ за погодженням з Комісією по призначенню спостерігачів та
арбітрів ТОФФ, затверджує перший заступник голови ТОФФ.
3.Прохання команд або інших організацій про заміну спостерігачів арбітражу,
призначених на матчі, до розгляду не приймаються.
Стаття 28.Обов’язки спостерігача арбітражу
1.Прибути в місто ( село, селище), де проводиться матч, не пізніше ніж за 1 годину
до його початку.
2.У випадку неможливості прибуття на матч одразу повідомити про це телефоном,
факсом, або телеграмою комітет арбітрів ТОФФ.
3.Провести інспекцію стадіону : (стан футбольного поля та його готовність до матчу,
включаючи розмітку поля, розміри воріт ,кутових флагштоків) роздягалень команд,
кімнат арбітрів, спостерігача, засобів надання першої медичної допомоги. Арбітр,
асистенти арбітра повинні брати участь в інспекції футбольного поля разом
спостерігачем арбітражу.
4.Перевірити наявність документів, які засвідчують готовність стадіону до проведення
матчу:
а) акту (сертифікату) комісії з контролю за станом спортивних споруд;
б) Паспорту стадіону, зареєстрованого ТОФФ;
в) Регламенту змагань з футболу серед аматорських команд 2016 року;
5.У випадку відсутності вказаних документів або невиконання вимог, установлених
Регламентом, терміново повідомити про це Виконком ТОФФ і вжити всіх необхідних
заходів щодо усунення виявлених недоліків у підготовці стадіону до матчу.
6.У випадку серйозних порушень Регламенту прийняти рішення про відміну матчу,
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попередньо повідомивши про це Виконком ТОФФ.
7.У випадку неприбуття команди на матч терміново повідомити про це Виконком
ТОФФ.
8.Якщо арбітр матчу не може виконувати свої функції – прийняти рішення про його
заміну одним із асистентів арбітра, на місце якого відповідно призначити асистента
арбітра з числа затверджених місцевою федерацією арбітрів.
9.Заповнити Рапорт спостерігача арбітражу 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.
10.Протягом 1 години після закінчення матчу поінформувати Виконком ТОФФ за
телефоном № 25-66-09 про технічні результати матчу та інциденти що мали місце до, під
час і після матчу.
11.Рапорт спостерігача арбітражу протягом 18 годин після закінчення матчу
представити до Виконкому ТОФФ особисто, або надіслати факсом за № 25-6609.
12.У випадку інцидентів , що мали місце до, під час і після матчу, поінформувати про
це офіційних осіб команд та Виконком ТОФФ і протягом 2 годин після закінчення матчу
надіслати до виконкому ТОФФ факсом за № 25-66-09 Рапорт, в якому детально викласти
перебіг відповідних подій.
Стаття 29. Повноваження спостерігача арбітражу
1.Спостерігач арбітражу контролює організацію проведення матчу, дотримання вимог
Регламенту, відповідних документів ТОФФ з питань забезпечення громадського
порядку і безпеки на стадіоні та прилеглій території до , під час і після матчу.
2.Оцінює професійні дії арбітрів під час проведення матчу,а також виконує функції делегата
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ГЛАВА V1. ПЕРЕХОДИ ФУТБОЛІСТІВ З КОМАНДИ В КОМАНДУ

Стаття 30.Статус футболіста-аматора
1.Футболісти, які беруть участь у змаганнях під егідою ТОФФ, мають статус футболістааматора.
2.Аматором є футболіст, який не одержує заробітної плати, крім компенсації фактичних
витрат, пов’язаних з його діяльністю у футболі. Допускається компенсація витрат на
харчування, проїзд і розміщення під час змагань та на екіпірування ,страхування і підготовку.
Стаття 31.Переходи футболіста
1.Футболіст має право на перехід до іншої команди, яка знаходиться на території
Тернопільської області.
2.Терміни переходів футболістів визначає ФФУ.
3.Перехід футболіста можливий у випадку згоди всіх зацікавлених сторін.
4.Футболіст, який відсторонений від участі у матчах, у випадку переходу відбуває залишок
відсторонення у новій команді.
Стаття 32.Поновлення статусу футболіста-аматора
Футболіст-професіонал може набути статусу футболіста-аматора за умови закінчення
30-ти денного терміну від припинення діяльності в статусі професіонала. Вказаний
термін визначається від дати, коли футболіст брав участь в останньому офіційному
матчі, як професіонал.
Стаття 33.Реєстрація, заявка та допуск футболіста до участі у змаганнях
1.Футболіст, який бажає брати участь у змаганнях ТОФФ як футболіст-аматор, повинен
бути зареєстрований та заявлений Виконкомом ТОФФ.
2.Реєстрація футболіста полягає у видачі «Паспорта футболіста».
3.Тільки зареєстрований футболіст має право бути заявлений та брати участь у змаганнях
під егідою ТОФФ.
4.Заявка футболіста на участь у змаганнях проводиться протягом одного з двох заявкових
періодів, визначених ФФУ.
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Стаття 34. Порядок видачі «Паспорта футболіста»
1.«Паспорт футболіста» видає адміністрація ТОФФ.
2.У «Паспорті футболіста» відображається інформація про команди, за які він був
зареєстрований.
3.Футболіст, який не має «Паспорта футболіста », до змагань не допускається та не може
бути заявлений за команду.

ГЛАВА V11. ДИСЦИПЛІНАРНІ САНКЦІЇ

Стаття 35. Застосування дисциплінарних санкцій
1.Відповідно до Статуту ТОФФ тільки КДК має право застосувати дисциплінарні санкції.
2.Відповідно до правил гри під час матчу тільки арбітр має право застосувати
дисциплінарні санкції у вигляді попереджень - ( жовті картки),або вилучень(червоні картки).
3. Рішення КДК протягом 24 годин з моменту його прийняття
направляється зацікавленим особам.
4. Рішення КДК може бути оскаржене в вищестоящих органах футбольного
правосуддя, зацікавленими сторонами протягом 10-ти днів з моменту його отримання.
5. Рішення щодо дисциплінарних санкцій до арбітрів, спостерігачів
арбітражу приймає комітет арбітрів ТОФФ.
Стаття 36. Облік дисциплінарних санкцій, застосованих арбітром
1.У випадку застосування арбітром дисциплінарних санкцій враховуються
всі жовті картки ,отримані футболістом.
2.Жовті картки, отримані в ході одного сезону, переносяться з одних змагань до інших.
3. При переході футболіста до іншої команди Чемпіонату області протягом сезону,
жовті картки не анулюються.
4.Команда зобов’язана самостійно вести облік карток, отриманих футболістами і несе за це
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відповідальність.
5.Дві жовті картки, отримані в одному матчі, прирівнюються до вилучення. У такому
випадку футболіст підлягає відстороненню на один матч, штрафу 200 грн., раніше
отримані попередження не анулюються.
6.За перші три жовті картки, отримані у матчах футболіст підлягає відстороненню на
один матч, або штрафу в сумі 100 грн. За кожні наступні три жовті картки відсторонення
збільшується на один матч , або сума штрафу вдвічі.
7.Футболіст , який отримав червону картку за грубе порушення Правил, не має права
брати участь в офіційних матчах до рішення КДК та закінчення терміну його
відсторонення і сплати штрафу згідно рішення КДК.. 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
відображено в Рапорті арбітра, має право брати участь у матчах до розгляду його
питання на засіданні КДК.
9.Не проведений з будь-якої причини матч Чемпіонату, Кубку Тернопільської області
не враховується в кількість матчів , які футболіст повинен пропустити у
зв’язку з відстороненням від участі в матчах.
10.Попередження і вилучення гравців арбітр у полі зобов’язаний заносити у рапорт
арбітра, вказавши дату, коли гравець був вилучений чи попереджений. Гравець, що
отримав три попередження в різних матчах, пропускає черговий матч, або сплачує штраф.
Гравець, який отримав два попередження в одному матчі і вилучений з поля, автоматично
пропускає черговий матч Чемпіонату чи Кубка та сплачує штраф у сумі 200
грн. Гравець, який отримав червону картку за грубе порушення, пропускає черговий
матч, його поведінка розглядається на засіданні КДК та сплачує штраф, призначений
КДК ТОФФ.
11.Спостерігач арбітражу зобов’язаний проконтролювати внесення записів у рапорт
арбітром на їх попередження чи вилучення, а також право гравців команд суперників
приймати участь в даному матчі, враховуючи заявку, попередження, вилучення.
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12.У вилучених з поля гравців спостерігач арбітражу забирає « паспорт
футболіста», передає його в адміністрацію ТОФФ.
13.Футболісти команд одного клубу відбувають відсторонення у команді, за яку
вони заявлені, їм забороняється брати участь у матчах за будь-яку іншу команду до
закінчення терміну дії відсторонення.

Стаття 37.Терміни розгляду заяв та застосування Дисциплінарних санкцій
1.Заяви приймаються до розгляду КДК не пізніше 6-ти днів від дня здійснення вимог
Порушення Регламенту.
2.Дисциплінарні санкції застосовуються не пізніше одного місяця від дня виявлення
порушення вимог Регламенту.

ГЛАВА V111. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 38.Розгляд і вирішення спірних питань
Розгляд і вирішення спірних питань, які виникають між командами, офіційними особами
та футболістами здійснюються виключно під юрисдикцією ТОФФ у відповідності до
Дисциплінарних правил ФФУ.
Стаття 39. Інші питання
1.Зміни та доповнення до Регламенту розглядає та затверджує Виконком ТОФФ.
2.Усі додатки до Регламенту є його невід’ємною частиною Регламенту.
3.Розгляд та прийняття рішень з інших питань, що не врегульовані Регламентом, є
виключною компетенцією органів футбольного правосуддя ТОФФ (Виконавчого комітету
ТОФФ) на основі законодавства, вимог ФІФА.УЄФА,ФФУ.
4.Регламент набуває чинності з моменту його затвердження на засіданні Виконкому
Тернопільської обласної Федерації футболу.
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