
ЗАПОРIЗЬКА МIСЬКА ФЕДЕР АЦIЯ ФУТБОЛУ 
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Громадська орrанiзацiя 

WW\v .f ootba 11.zp. ua 
e-mail: zapfederacia@gmail.com 

Витяr №1 з протоколу засiдання президii ЗМФФ вiд 02.06.2020 року 

Присутнi члени президii': 

МанькоВ.О. 

ВойтюкО.М. 

Малаховський А.В. 

Рибченко О.В. 
Висоцький В .О. 

Чистяков К.В . 

В iдсутнi: 

Чеботаев €.1. 

Порядок денний: 

1) Вiдкритий Зимовий чемпiонат мiста Запорiжжя сезону 2019-2020 
рокiв - пiдведення пiдсумкiв 

2) Дитячi змаrання з футболу у вiковiй кaтeropii U7,U8, U9, Ull, U13, 
U15, U17. 

3) Результати змаrань дитячо-юнацьких чемпiонатiв з футзалу сезону 
2019-2020 р. 

4) Проведения календарних змагань ЗМФФ у 2020 роцi. 

1) Вiдкритий Зимовий чемпiонат мiста Запорiжжя сезону 2019-2020 рокiв -

пiдведення пiдсумкiв. 

Було прийнято рiшення провести перенесенi iгри до 20.06.2020 та 
пiдвезти пiдсумки вiдкритого зи~Ьвого чемпiонату мiста Запорiжжя до 
20.06.2020 р. 

Голосували: 

Так, пiдтримую: 6 
Hi, не пiдтримую в цiлому: О 



2} дитячi змагання з футболу у вiковiй категорi'i U7,U8, U9, Ull, UlЗ, UlS, U17. 

Було прийняте рiшення згiдно рекомендацiй маз, комiтету дитячоюнацького футболу УАФ та дитячо-юнацько'i футбольно·i лiгi Укра·iни анулювати результати змагань (нижче рiвня областi) 2019-2020 г. Вiдновлення змагань можливо пiсля отримання дозволу вiд МОЗ та дитячо-юнацького футболу УАФ з нового сезону. 

Голосували: 

Так, пiдтримую: 6 
Hi, не пiдтримую в цiлому: О 

З) Результати змагань дитячо-юнацьких чемпiонатiв з футзалу сезону 2019-2020 р. 
Було прийняте рiшеннi: Згiдно рекомендацiй маз та комiтету дитячоюнацького футболу УАФ прийняли рiшення пiдвезти пiдсумки змагань мiста Запорiжжя з футзалу 2019-2020 згiдно останнього зiграного туру перед введенням карантинна. Рекомендувати Запорiзько"i мiськiй асоцiацП мiнi-футболу провести нагородження переможцiв та призерiв змагань до 28 червня 2020 року. 

Голосували: . 
Так, пiдтримую: 6 
Hi, не пiдтримую в цiлому: О 

4) Проведення календарних змагань ЗМФФ у 2020 роцi. Рiшення: Прийняли рiшення змiнити календарний план змагань на 2020 рiк. Провести кубок мiста Запорiжжя у строк 28.06.2020- 10.08.2020 р . Провести Кубок мера мiста Запорiжжя в строк з 10.08.2020 до 10.09.2020. Почати чемпiонат мiста Запорiжжя сезону 2020-2021 рокiв з 10.09.2020 р. 

Голосували: 
Так, пiдтримую: 6 
Hi, не пiдтримую в цiлому: О 

Перший заступник 
федерацi'i футболу 

А.В.Малаховський 


