I.
-

Мета і завдання

Чемпіонат обласної дитячо-юнацької футбольної ліги проводиться з метою:
виконання концептуальних напрямків розвитку дитячо-юнацького футболу в Україні.
реалізація завдань Комплексної програми розвитку футболу в Тернопільській області на
2014-2020 роки;
популяризації футболу на Тернопіллі;
виявлення кращих юних футболістів для формування збірних команд області з різних
вікових груп;
підвищення якості навчально-тренувального процесу в ДЮСШ та інших навчальних
закладах.

II. Керівництво змаганнями
Загальне керівництво змаганнями здійснюється департаментами сім’ї, молоді, фізичної
культури і спорту, освіти і науки облдержадміністрації, обласною федерацією футболу.
Безпосереднє проведення змагань покладається на головну суддівську колегію.

III. Учасники змагань та умови
проведення чемпіонату
До участі у чемпіонаті обласної дитячо-юнацької футбольної ліги допускаються команди
ДЮСШ області, ДЮСШ з футболу м. Тернополя, навчальних закладів, клубів і т.д. Чемпіонат
ДЮФЛ проводиться за системою «осінь-весна»; попередні ігри у групах та фінальна частина.
Розподіл на групи та календар змагань формуються після подачі заявок.
Умови проведення фінальної частини змагань подаються у календарі проведення ігор.
Змагання проводяться у двох вікових групах, в подальшому – за «зсувним» принципом на 1
рік.
Склад команди на гру – 18 футболістів і два тренери-викладачі. У грі дозволяється заміна 7
футболістів.
Тривалість ігор:
- молодші юнаки – 2 тайми по 35 хв. з десятихвилинною перервою;
- старші юнаки – 2 тайми по 40 хв. з десятихвилинною перервою.
Команда гостей має переважне право на вибір кольору форми.
Тренери-викладачі мають право перед початком гри за футбольними картками перевірити
особи футболістів стартового складу команди-суперниці. Футболісти, які виходили на заміну,
підлягають перевірці у перерві або після закінчення гри.
Футболіст, вилучений з поля, до подальших ігор у чемпіонаті ліги допускається тільки з
дозволу головної суддівської колегії ліги.
Футболіст, який отримав три попередження, пропускає чергову гру, він же пропускає
гру після кожного наступного попередження.
Команді, яка не з’явилась на гру без поважних причин або запізнилась на 1 годину,
зараховується технічна поразка (+ / -) і знімається 3 очки. У випадку двох неявок на ігри
команда знімається з розіграшу.
Господарі несуть відповідальність за забезпечення порядку на стадіоні під час
проведення ігор і повинні надати:
- футбольне поле встановлених розмірів з трав’яним покриттям і чіткою розміткою;
- роздягальні для команд гостей і суддів;
- необхідний для гри інвентар (м’яч, рапорти арбітра, прапорці асистентів арбітра);
- чай, мінеральну воду для суддів і гостей;
- чергування лікаря під час ігор.

IV. Фінансові витрати
Витрати, пов’язані з проїздом, харчуванням футболістів та тренерів-викладачів – за рахунок
відряджуючих організацій.
Харчування арбітра матчу, одного асистента арбітра здійснює ДЮСШ, клуб, які
відряджають команду; харчування одного асистента арбітра, лікаря, робітників стадіону – за
рахунок ДЮСШ, клубів, які є господарями згідно з календарем ДЮФ Ліги. Оплата харчування
головного арбітра, асистентів арбітра, лікаря здійснюється за діючими Нормами витрат на
проведення спортивних змагань.
Витрати, пов’язанні з нагородженням переможців та призерів фінальної частини ліги,
найкращого воротаря, захисника, півзахисника, нападника, найкращого гравця, харчування
суддівської колегії, медичних працівників здійснюється за рахунок департаменту сім’ї, молоді,
фізичної культури і спорту облдержадміністрації та обласної федерації футболу.
Примітка: відділи освіти райдержадміністрацій, управління освіти і науки
Тернопільської міської ради забезпечують учасників чемпіонату обласної дитячо-юнацької
футбольної ліги транспортом з заправленими паливно-мастильними матеріалами, лікарями
на всі календарні ігри.

V. Порядок визначення переможців
-

Місця команд визначаються за:
найбільшою кількістю очок (перемога – 3 очки, нічия – 1 очко, поразка – 0);
більшою кількістю перемог;
результатами ігор між командами, які набрали однакову кількість очок;
кращою загальною різницею забитих і пропущених м’ячів;
більшою кількістю забитих м’ячів;
меншою кількістю порушень; при цьому одне вилучення дорівнює трьом попередженням;
жеребкуванням.

VI. Суддівство
Суддівство здійснюється згідно з правилами гри у футбол, враховуючи зміни і
доповнення, затвердженні ФІФА і УЄФА.
До обслуговування ігор залучаються арбітри районних та обласної федерацій футболу;
асистентами арбітрів дозволяється залучати тренерів-викладачів, учнів відділень з футболу
ДЮСШ.
Арбітр матчу зобов’язаний:
- визначити придатність футбольного поля для гри;
- перед початком гри перевірити карточки футболістів згідно з заявкою;
- наступного після гри дня інформувати обласну ДЮСШ (Руцького В.М., 067-71-42-066)
про результат гри за телефоном 26-56-44 та вислати протягом 3-ох днів рапорти арбітра
(ігор у двох вікових групах) в ОДЮСШ (про результат гри повідомляють господарі,
гості – висилають протоколи матчів).
Арбітра матчу забезпечує команда гостей. Головна суддівська колегія може, на
прохання однієї з команд призначати арбітра матчу (за умови забезпечення його
харчуванням та проїздом згідно з нормативними вимогами).
Відповідальність за правильне оформлення та своєчасне подання рапорту арбітра
несе представник команди гостей.
Асистентів головного арбітра матчу забезпечують господарі і гості (1+1) або за згодою
сторін.

Контроль за якістю суддівства здійснюється головною суддівською колегією ліги.

VII. Протести
Тренер-викладач команди, яка подає протест, повинен після закінчення гри попередити
суддю про подачу протесту.
Заявка про подачу протесту фіксується в протоколі гри. Арбітр матчу і асистенти
арбітра на лінії у випадку подачі протесту чи серйозних конфліктів, що мали місце під час гри,
терміново подають в головну суддівську колегію письмове пояснення, рапорт.
Письмовий протест повинен бути вмотивований, підписаний тренером і протягом 24
годин переданий в головну суддівську колегію.
Не приймаються до розгляду протести, якщо вони подані на рішення, які прийняті
суддею у випадках, що мали місце під час гри:
- призначення, або не призначення вільних, штрафних, 11 – метрових ударів;
- визначення “поза грою”;
- визначення виходу м’яча за межі поля, та надання права на його введення;
- зарахування або не зарахування взяття воріт;
- попередження та вилучення з поля.
Протести розглядаються головною суддівською колегією ліги.
Несвоєчасна подача протесту та незафіксовані в протоколі гри протести
не розглядаються.

VIII. Порядок оформлення заявок команд-учасниць
Кожній команді дозволяється заявити 25 гравців згідно із списками навчальнотренувальних груп.
Заявка гравців здійснюється до 10.09 та 10.04 відповідного року.
При реєстрації команди-учасниці чемпіонату футбольної ліги подається:
- заявка у двох примірниках (із зазначенням місця навчання);
- свідоцтва про народження гравців, паспорт;
- карточки футболістів з фотографією 3х4 і печаткою.
Повторну заявку учасників першості з результатами медогляду необхідно подати в
ОДЮСШ перед початком II кола до 10 квітня відповідного року. Без повторного надання
заявки та проходження медогляду, команди до змагань не допускаються.

IX. Нагородження
Команди, які посіли призові місця та найкращі гравці у номінаціях нагороджуються
кубками, медалями, грамотами та призами за рахунок департаменту сім’ї, молоді, фізичної
культури і спорту облдержадміністрації, обласної федерації футболу.
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