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1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ.
1.1. Мета змагань:
- популяризація футзалу в Тернопільській області та в
Україні,пропаганда здорового способу життя.
1.2. Завдання змагань:
- залучення населення області,міста,районну до занять
футболом;
- структуризація розвитку аматорського футзалу в
Україні,області,місті,районі;
- виявлення сильнішої аматорської команди Тернопільщини у
вищій,першій, другій та третій “Тернопільській футзальній
лізі”;
- підготовка резерву для аматорських команд
Тернопільської області.
2. КЕРІВНИЦТВО ТА УПРАВЛІННЯ ЗМАГАННЯМИ.
2.1. Загальне керівництво проведенням змагань та контроль
за їх проведенням здійснює Тернопільська обласна
Федерація футболу(ТОФФ).
3.УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ.
3.1. До участі в змаганнях допускаються виключно
аматорські команди з футзалу Тернопільської області та
міста.
3.2. За кожну команду вноситься до друкованого заявкового
листа установленої форми не більше 18 гравців і
2 тренера. Безпосередньо на гру до рапорту(протоколу)
арбітра вносяться не більше 14гравців.Заявка має бути
завірена лікарем.
3.3. До участі у змаганнях не допускаються:
- гравці футзальної «Екстра-ліги» України та вищих
футзальних ліг іноземних держав;
- гравці професійних футбольних ліг.
- гравці, вік яких менше 15 років на день подання заявки.
3.4. Додаткові обмеження щодо участі гравців приймає
Тернопільська обласна Федерація футболу.
3.5.В Чепіонаті «Тернопільської футзальної ліги» беруть
участь команди які виконали умови:
-дали підтвердження про участь у змаганнях.
-перерахували до початку змагань вступний внесок.
-оформили заявочний лист.
3.6.За правильність оформлення заявки відповідальність
несе представник команди.

3.7.Футболіст має право переходити з однієї команди в
іншу після закінчення:
Вища ліга: 7-го туру до початку 8-го туру
Перша ліга: групового етапу до початку фінального етапу
Друга ліга: 7-го туру до початку 8-го туру
Третя ліга: 7-го туру до початку 8-го туру
3.8.Футболіст має право переходу з однієї команди в іншу
лише один раз у сезоні.
3.9.Кожен учасник змагань має бути забезпечений
«Паспортом футболіста» з чіткою фотографією і завіреним
печаткою ТОФФ.
3.10.Дозаявка гравців дозволяється до початку ІІІ-го туру
змагань.
4. СИСТЕМА ТА ТЕРМІН ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ.
4.1 Змагання проводяться :
–Вища ліга- розіграш чемпіонату за коловою системою в
одне коло;
Термін проведення: листопад 2016р. – березень 2017р.
-Перша ліга – розіграш чемпіонату проводиться в одне коло
у двох групах А та Б та фінальний етап.
Термін проведення: листопад 2016р. – березень 2017р.
-Друга ліга - розіграш чемпіонату проводиться в одне
коло.
Термін проведення : листопад 2016р. - березень 2017р.
-Третя ліга - розіграш чемпіонату проводиться в одне
коло.
Термін проведення : листопад 2016р. - березень 2017р.
Час (тривалість) гри -Вища ліга- 2 тайми по 25 хв;
Перша ліга - 2 тайми по 20 хв.
Друга ліга - 2 тайми по 20 хв.
Третя ліга - 2 тайми по 20 хв.
Перерва між таймами 5 хв;
Ігри проводяться в спорткомплексі “Політехнік” – Вища,
Перша, Друга ліга, та Фізкультурно – оздоровчому
комплексі КЗ «ДЮСШ з футболу та інших ігрових видів
спорту» - Третя ліга.
4.2 У випадку рівності очок у двох і більше команд,місця
визначається наступним чином:
- за найбільшою кількістю перемог у всіх матчах;
- за результатом матчів між собою;
- за кращою різницею забитих і пропущених м’ячів у всіх
матчах;
- за найбільшою кількістю забитих у ворота суперника
м’ячів;
За перемогу в матчах команді нараховується – 3 очка,за
нічию – 1 очко,за поразку – 0 очок;

За неявку команди на матч,команді зараховується поразка
(-/+).
4.3.Після повторної неявки на гру без поважної причини
команда знімається зі змагання.
4.4.Якщо команда, яку виключено зі змагань, провела
половину і більше матчів, їй зараховується поразка в
матчах, які залишилися(-/+), а командам суперникам
зараховується перемога(+/-),якщо менше половини матчів –
результати анулюються.
5.ВИМОГИ ДО ЕКІПІРУВАННЯ ФУТБОЛІСТА
5.1 Ігрова форма футболіста складається з футболки,
шортів, гетрів, щитків та взуття.
6. ЗАСТОСУВАННЯ ДИСЦИПЛІНАРНИХ САНКЦІЙ.
6.1 Регламент містить наступні обов’язкові
положення:
Правила гри: офіційні Правила гри у футзал ФІФА з
доповненнями ФІФА 2012/2013 та 2013/2014 років.
6.2. За невиконання або неналежне виконання положень
статутних і регламентних документів до суб’єктів футзалу
застосовуються дисциплінарні санкції у відповідності до
законодавства України, Дисциплінарних правил ФФУ,
нормативно-правових документів ФІФА, УЄФА, ФФУ, АМФУ,ТОФФ
та цього Регламенту.
6.3. Відповідно до Правил гри, тільки арбітр має право
застосовувати дисциплінарні санкції у вигляді
попередження (жовті картки) або вилучень (червоні
картки) до, під час та після матчу.
6.4. Рішення щодо дисциплінарних санкцій до арбітрів та
спостерігачів арбітражу приймає Комітет арбітрів ТОФФ у
відповідності з Дисциплінарними правилами ФФУ та ТОФФ.
6.5.Команди зобов’язані самостійно вести облік
карток,отриманих їхніми гравцями і несе за це
відповідальність.
6.6 Дві(2) жовті картки,отримані в одному
матчі,прирівнюються до вилучення.У такому випадку гравець
підлягає відстороненню на один матч.
6.7 За перші чотири(4) жовті картки,отримані у матчах
гравець підлягає відстороненню на один матч.За кожні
наступні чотири(4)жовті картки гравець підлягає
відстороненню на один матч.
6.8. Гравець,який отримав червону картку за грубе
порушення правил,не має права брати участь в офіційних
матчах до рішення КДК та закінчення його відстороонення і
сплатити штраф згідно рішенням КДК.Термін дії

відсторонення гравця від участі в матчах розпочинається з
моменту вилучення гравця.
7. АРБІТРАЖ ЗМАГАНЬ
7.1. Арбітри та спостерегачі “Тернопільської футзальної
ліги ” призначаються комітетом арбітрів ТОФФ.
8. ОФОРМЛЕННЯ ЗАЯВКОВОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇЇ ДЛЯ УЧАСТІ В
ЗМАГАННЯХ
8.1. За одну команду мають право бути заявленими гравці з
урахуванням обмежень цього регламенту;
8.2. Гравцю заборонено бути заявленим за дві та більше
команд, які беруть участь у змаганнях, одночасно. На
протязі сезону гравець має право виступати не більше, ніж
за дві команди.
8.3. Представники команд не менше ніж за тиждень до
початку “Тернопільської футзальної ліги” надає в ТОФФ
належним чином оформлені заявки;
8.4 Дозаявочний період визначає виконком ТОФФ.
9. ФІНАНСОВІ ВИТРАТИ.
9.1 За участь у Чемпіонаті «Тернопільської Футзальної
ліги» команда сплачує внесок у розмірі чотири тисячі
п'ятсот грн.(4500) у Вищій, Першій та Другій лізі, чотири
тисячі двісті грн. (4200) у Третій лізі.
9.2. Усі питання, пов’язані з фінансовими витратами
покладаються на Тернопільську обласну Федерацію футболу:
- оренда спортивного залу;
- арбітраж;
- медичне обслуговування змагань;
- підтримання громадського порядку під час проведення
змагань;
- обслуговування змагань спостерігачами арбітражу;
- технічне забезпечення змагань;
- анонсування та висвітлення змагань в ЗМІ;
- витрати на нагородження команд;
- інше.
9.3. Вступні грошові внески перераховуються за такими
реквізитами: Розрахунковий рахунок ТОФФ №26002010941336
в ПАТ «Укрсоцбанк» МФО 300023,код ЗКПО 04813533,
Тернопільська обласна Федерація ВСГО ФФУ,або готівкою в
касу ТОФФ. Наша адреса: 46002 м. Тернопіль, пр. С.Бандери
15
Тел/факс (0352)-25-66-09,електронна адреса
toff.te@ukr.net
9.4.Оплату арбітрам та спостерігачам проводить ТОФФ2 арбітри +1 спостерігач матчу з розрахунку 50 грн. за
одну гру.

9.5.Оплату лікаря проводить ТОФФ з розрахунку 100
грн.(харчування)в день ігор.
10.НАГОРОДЖЕННЯ.
10.1. Нагородження переможців та призерів “Тернопільської
футзальної ліги” здійснює ТОФФ.
10.2.Команди - переможці та призери у Вищій та Першій,
Другій та Третій лізі нагороджуються кубком, грамотою.
Гравці команд медалями, грамотами з розрахунку 18+2.
10.3.Кращі гравці у Вищі та Першій та Другій лізі в
номінаціях: «Кращий бомбардир», «Кращий гравець», «Кращий
воротар», «Кращий захисник», «Кращий нападник» нагороджуються призами.
11.ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ.
11.1 Усі питання, що не врегульовані регламентом
вирішуються Виконкомом ТОФФ.

