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І. МЕТА І ЗАВДАННЯ 

1. Чемпіонат м. Запоріжжя з футболу серед чоловіків у форматі 8х8 

сезону 2021 року проводиться з метою популяризації та піднесення престижу 

футболу в місті, пропаганди здорового способу життя, забезпечення 

необхідної майстерності гравців для успішного виступу на Всеукраїнських 

змаганнях з футболу. 

2. Завданням змагання – залучення населення до занять фізкультурою і 

спортом зокрема футболом, визначення сильніших команд. 

 

ІІ. СРОКИ ТА МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ 

1. Змагання проводяться на футбольних полях ДЮСШ «Металург» 

згідно з календарем ігор, затвердженим Виконавчим комітетом ЗАФ, та цим 

Положенням з квітня 2021 року по жовтень 2021 року включно. 

 

ІІІ. КЕРІВНИЦТВО ПРОВЕДЕННЯМ ЗМАГАНЬ 

1. Загальне керівництво, підготовкою та проведенням змагань здійснює 

Виконавчим комітетом ЗАФ . 

 

ІV. УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ ТА СКЛАД КОМАНД 

1. У Чемпіонаті мають право брати участь команди фізкультурно-

спортивних товариств, відомств та спортивних і фізкультурних клубів, 

комерційних структур, а також команди громадських об’єднань, які взяли 

зобов’язання виконувати регламентні норми Асоціації і цього Положення, 

надали необхідну документацію, своєчасно сплачують внески та здійснюють 

обов’язкові платежі у встановленому порядку та терміни та які є виключно 

аматорськими командами. 

2. Забороняється участь у змаганнях гравців професійних ліг. 

3. Склад заявки команди: 20 гравців та 2 тренери. Безпосередньо на гру 

до рапорту (протоколу) арбітра вносяться не більше 16 гравців. 

 

V. УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ 

1. Чемпіонат проводиться згідно з діючими «Правилами гри у футбол 

ФІФА 2019/2020 рр.» 

2. Місця команд визначаються за більшою кількістю очок: за перемогу 

нараховується 3 очки, за нічию 1 очко, за поразку (неявку) – 0 очок.  

3. При однаковій кількості очок у двох або більше команд, перевага 

надається команді, яка має кращий результат в особистих зустрічах (очки, у 

разі обопільної перемоги, команди грають золотий матч); - більшу кількість 

перемог; - кращу різницю забитих та пропущених м’ячів; - більшу кількість 

забитих м’ячів. У випадку рівності вищевказаних показників враховуються 

дисциплінарні санкції та інше. 

4. Якщо команда без поважної причини та попередження двічі 

протягом Чемпіонату не з’явилась на матчі, вона автоматично знімається зі 

змагань, при цьому сплачені нею внески не повертаються. Командам, з якими 

вона повинна була грати зараховується перемога з рахунком 3:0, за умови, що 
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команда, яка вибула, зіграла більше 50 відсотків ігор. Якщо вона зіграла менше 

50 відсотків, результати всіх ігор за її участю анулюються та до неї 

застосовуються відповідні дисциплінарні санкції згідно рішення Оргкомітету 

ЗАФ. У випадку неявки команда оплачує внесок за гру у подвійному розмірі. 

5. Якщо одна або обидві команди не з’явились на матч, їм 

зараховується поразка 0:3 і до них застосовуються відповідні дисциплінарні 

санкції згідно рішення Оргкомітету ЗАФ. У разі неявки команди на календарну 

гру, команда зобов’язана сплатити внесок за гру в подвійному розмірі (за себе 

і команду суперника), при цьому команда суперника звільняється від оплати 

внеску за цю гру. 

6. У випадку припинення матчу арбітром з вини однієї з команд їй 

зараховується поразка з рахунком 0:3. Якщо рахунок на момент припинення 

матчу перевищує різницю в 3 м’яча на користь команди, якій зараховується 

перемога, то зберігається результат, який перевищує різницю в 3 м’ячі. До 

команди винуватця застосовуються відповідні дисциплінарні санкції згідно 

рішення Оргкомітету ЗАФ. 

7. У разі припинення матчу з вини обох команд їм зараховується 

поразка з рахунком 0:3 та застосовуються відповідні дисциплінарні санкції 

згідно рішення Оргкомітету ЗАФ. 

8. За участь у матчі дискваліфікованого, незаявленого або незаписаного 

в протокол матчу гравця команді зараховується поразка з рахунком 0:3 і 

застосовуються відповідні санкції, а команді суперниці зараховується 

перемога 3:0. Якщо різниця м’ячів більша або дорівнює 3, на користь команди 

якій зараховується перемога, рахунок залишається незмінним. 

Відповідальність несе керівництво команди (клубу). 

9. За участь у матчі в обох командах дискваліфікованих, незаявлених 

або незанесених до протоколу матчу гравців обом командам зараховується 

поразка 0:3 і до них застосовуються відповідні санкції. Відповідальність несе 

керівництво команди (клубу). 

10. Гравець, прізвище якого внесене до протоколу, вважається 

учасником матчу навіть якщо він не виходив на майданчик (не брав 

безпосередньо участі у грі). 

11. Право знаходитись в технічних зонах мають тільки гравці команди, 

прізвище яких внесені до протоколу матчу. Разом з ними можуть знаходитись 

два тренери або керівника команди, прізвища яких також повинне бути 

внесене до протоколу матчу. Ці особи вважаються учасниками матчу. 

12. Наявність в технічній зоні сторонніх осіб забороняється. 

13. З метою підтримання іміджу та створення атмосфери довіри до ЗАФ 

та арбітражу поведінка учасників матчу, навіть та, що не пов’язана зі 

спортивною діяльністю, повинна відповідати діючому законодавству України, 

«Правилам гри у футбол ФІФА 2019/2020», Дисциплінарним правилам УАФ, 

вимогам цього регламенту, принципам лояльності, прозорості, чесності та 

загальним морально-етичним нормам. 

14. За перші три жовті картки отримані в матчах Чемпіонату, гравець 

підлягає відстороненню на один наступний матч «фактичний». 
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15.  За кожні наступні три жовті картки відсторонення збільшується на 

один матч. Відсторонення здійснюється автоматично без додаткового рішення 

Оргкомітету ЗАФ 

16. Гравець, який отримає «пряму» червону картку, в обов’язковому 

порядку пропускає наступний матч «фактичний». 

17. Дві жовті картки, отримані гравцем в одному матчі, при обліку 

враховуються як червона картка та автоматично анулюються, при цьому 

раніше отримані попередження не знімаються. Такий гравець автоматично 

пропускає наступний матч без додаткового рішення Оргкомітету ЗАФ. 

18. Команда зобов’язана самостійно вести облік застосованих до її 

гравців дисциплінарних санкцій (жовтих та червоних карток) та несе за це 

відповідальність. Оргкомітет буде надавати всю інформацію на сайті . 

19. Якщо на майданчику в складі однієї або обох команд присутні менш 

ніж 5 гравців, матч не дограється та їй/їм зараховується поразка. 

20. Перенос матчу здійснюється тільки у випадку поважних причин 

лише за рішенням Оргкомітету ЗАФ. При цьому поважною причиною, в першу 

чергу, вважається участь команди в офіційних змаганнях, що проходять під 

егідою ФІФА, УЄФА, УАФ, ЗОАФ, ЗАФ, АФЗО та змагань, що входять до 

календарних планів міністерств і відомств. Для цього команда-позивач 

повинна надати письмову заяву не пізніше, ніж за сім діб до початку матчу за 

підписом представників обох команд-учасниць матчу, де має бути вказано 

причини переносу, нову дату та час перенесеної гри. Нова дата повинна 

передувати календарній. Команда-позивач самостійно вирішує питання 

оренди поля, медичного обслуговування матчу і фінансового забезпечення 

матчу окремо заявкового внеску за участь у Чемпіонаті. При невиконанні 

вищевказаного або неявки на матч згідно з календарем ігор команді 

зараховується поразка з рахунком 0:3. 

21. Календар ігор Чемпіонату складається Оргкомітетом ЗАФ після 

подачі всіх заявкових листів, другий круг грається в тому ж порядку як і 

перший, тільки господарі та гості змінюються місцями. Календар видається на 

перше коло і після перерви на друге коло . 

22. Тренер або представник команди, повинен вписати номери гравців в 

(роздрукований протокол матчу) заявлених на гру не пізніше ніж за 30 хв. до 

початку матчу. В протокол заповнюється не більше 2 тренерів та не більше 16 

гравців. 

23. Матч складається з 2 таймів по 25 хвилин брудного часу. 

 

VI. ВИМОГИ ДО ІГРОВОГО ЕКІПІРУВАННЯ ФУТБОЛІСТІВ 

1. Основне ігрове екіпірування футболіста складається з футболки, 

шортів, гетрів, щитків та спеціалізованого взуття, пристосованого для гри у 

футбол. Усі гравці повинні бути в однакових футболках  та шортах . 
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2. Кольори футболок, команд суперників не повинні збігатися. У разі 

збігу кольорів, форму змінює команда гостей. 

 

VII. АРБІТРАЖ 

1. Арбітраж змагань здійснюється арбітрами, яких визначає Комітет 

арбітрів Асоціації. 

2. Арбітр матчу має виключні повноваження приймати будь-які 

рішення, що відповідають «Правилам гри у футболу», обов’язкам арбітра і 

цьому «Положенню» 

3. Арбітр може зупиняти, тимчасово припиняти чи відміняти матч 

через будь-яке зовнішнє втручання, а також через неспортивну поведінку 

гравців однієї або обох команд та при виникненні якихось форс-мажорних 

обставин. 

4. Прохання щодо заміни арбітрів, призначених на матч, до розгляду не 

приймаються. Рішення щодо дисциплінарних санкцій до арбітрів, приймає 

виключно Комітет арбітрів та Дисциплінарна комісія Виконкому Асоціації у 

відповідності з Дисциплінарними правилами УАФ. 

 

VIІI. НАГОРОДЖЕННЯ 

1. Команда, що зайняла перше місце у Чемпіонаті отримує звання 

«Переможця Чемпіонаті м. Запоріжжя з футболу серед чоловіків в форматі 8х8 

сезону 2021 року та нагороджується кубком, а гравці та тренери (згідно заявки) 

медалями. Також команда Чемпіон Першої та Другої ліг будуть представляти 

місце у Турніри Чемпіонів в форматі 8х8 що пройде восени у м. Дніпро. 

2. Команди, що посіли друге та третє місце у Чемпіонаті, 

нагороджуються кубками, а гравці та тренери (згідно заявок) медалями. 

3. За результатами опитування серед представників команд 

визначаються лауреати Чемпіонаті за номінаціями: «Кращий тренер», 

«Кращий гравець», «Кращий воротар». Номінація «Кращий бомбардир» 

визначається за кількістю забитих м’ячів. Ці лауреати нагороджуються 

пам’ятними призами. 

 

IХ. ПРОТЕСТИ 

1. Протест може бути поданий на факти пов’язані з недотриманням 

«Правил гри у футбол», порушенням цього «Положення» під час проведення 

матчу. 

2. Заява про протест може бути подана тільки офіційним 

представником (відповідальною особою) команди впродовж 45 хв. після 

закінчення матчу. Факт подачі протесту (короткий виклад) фіксується 

арбітром в протоколі матчу. 

3. Протест подається представниками (відповідальними особами) 

команд-учасників матчу. Протест від третьої особи може бути поданий тільки 

на порушення цього Положення . 

4. Сам протест подається в письмовій формі до Оргкомітету ЗАФ 

впродовж 24-х годин після закінчення матчу. Протест подається 
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обґрунтованим та складеним в повному обсязі. Протест подається у письмовій 

формі, за підписом представника (відповідальною особою) тільки у випадку 

якщо заява про його подання була своєчасно занесена до протоколу матчу. 

5. Несвоєчасно подані та неналежним чином оформлені протести до 

розгляду не приймаються. 

6. Протест не може бути поданий на:  

 а) призначення чи не призначення вільного, штрафного або пенальті;  

 б) визначення чи не визначення виходу м’яча за межі майданчика і 

надання права введення м’яча в гру;  

 в) зарахування або не зарахування взяття воріт;   

 г) попередження або вилучення футболіста з гри. 

7. Протест розглядає Оргкомітет ЗАФ впродовж 10 діб від дати 

отримання матеріалів по суті справи. 

8. За результатами розгляду протесту Оргкомітетом ЗАФ , при 

необхідності, застосовує відповідні дисциплінарні санкції. 

 

Х. ОФОРМЕННЯ ЗАЯВКОВОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ 

1. Заявкові листи оформлюються згідно зразку який буде опубліковано 

для команд . 

2. Форма заявкового листа, обов’язкова сума членських внесків та 

строки їх подання визначається Оргкомітетом ЗАФ. 

3. Заявковий лист подається в надрукованому вигляді у двох 

примірниках відповідно до затвердженого ЗАФ зразка та дублюється в 

електронному вигляді, на електронну адресу Оргкомітету ЗАФ 

(shubinartem0311@gmail.com). 

4. Заявковий лист обов’язково підписується відповідальною особою 

команди та завіряється печаткою лікувального диспансеру, іншого закладу 

фізкультурно-оздоровчої спрямованості або лікарів, які за своїм фахом мають 

право визначати загальний стан здоров’я. Вхід на територію ДЮСШ 

«Металург» виключно у медичній масці. Змагання проходять без глядачів. 

 

ХІ. ВИМОГИ ДО МІСЦЬ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ 

Підготовка місць проведення змагань здійснюється відповідно до 

постанови Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1998 року №2025 «Про 

порядок підготовки спортивних споруд та других спеціально відведених місць 

для проведення масових спортивних та культурно-видовищних заходів», та 

постанови Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 року № 641 «Про 

встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних 

заходів та території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби 

СОVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-COV-2», а також за згодою 

департаменту спорту, сім’ї та молоді Запорізької міської ради на проведення 

змагань. 

Відповідальність за безпеку проведення змагань несе головний суддя 

змагань. 


