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РЕГЛАМЕНТ
проведення Чемпіонату Городищенського району з футболу сезону 2010 року

Глава І. МЕТА І ЗАВДАННЯ ЗМАГАНЬ
Стаття 1. Мета змагань
1. Змагання проводяться з метою:
• подальшого розвитку і популяризації футболу в районі;
• підвищення майстерності спортсменів та команд;
• залучення до футбольних команд юнаків віком до 15 років;
• впровадження в життя урядової «Цільової комплексної Програми розвитку
футболу в районі та області».
Глава ІІ. УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ
Стаття 2. Управління змаганнями
1. Безпосередня організація та проведення Чемпіонату Городищенського району з
футболу 2010 року (далі – Чемпіонат району), а також контроль за організацією та
проведенням змагань покладається на ФОСК «Колос» та ФФГР.
Стаття 3. Учасники змагань
1. До змагань допускаються команди ФОК та КФК підприємств, організацій, навчальних
закладів, які до 8 травня 2010 року подадуть письмове підтвердження про участь у
змаганнях та перерахують на розрахунковий рахунок ФОСК «Колос» заявковий внесок у
сумі 750 грн.
2. Усі витрати пов’язані з участю в Чемпіонаті району несуть організації, що відряджають.
Стаття 4. Оформлення заявкової документації та заявка на участь у змаганнях
1. Не пізніше 7 травня 2010 р. команда-учасник повинна надати до ФОСК «Колос»
заявковий лист нового зразку (копія додається).
2. До надрукованого у 2 (двох) примірниках заявкового листа команди вноситься не більше
30 (тридцяти) прізвищ футболістів та не більше 5 прізвищ офіційних представників
3. До заявочного листа можуть бути включені лише ті футболісти, котрі:
а) Зареєстровані на території Городищенського району (з відповідним записом у паспорті);
б) Навчаються у місцевих навчальних закладах (з відповідним посвідченням);
в) Народилися на території Городищенського району (з відповідним записом у паспорті);
г) Є вихованцем місцевих ДЮСШ (з відповідним посвідченням);
д/ Мають право виступати вихованці команд, які навчаються в вищих навчальних закладах
технікумах за межами району.
Усі інші гравці, а також гравці професіональних команд до участі у Чемпіонаті району
не допускаються.

4. Заявка гравців 1995 р.н. та молодших дозволяється лише за довідкою лікаря
відповідного зразка.
5. У заявковому листі прізвище, ім’я, по-батькові та дата народження футболіста повинні
відповідати паспортним даним.
6. Заявковий лист підписується керівником команди, тренером, лікарем та завіряється
відповідними печатками.
7. Для реєстрації та заявки футболістів установлено 2 (два) заявкові періоди – до 8 травня
2010 року включно та з дати закінчення першого кола до початку другого кола включно.
8. Разом із заявковим листом до ФОСК «Колос» надається:
8.1. Копії громадянських паспортів офіційних представників та футболістів (для
футболістів віком до 16 років – свідоцтва про народження та учнівські квитки).
8.2.Карточка учасника змагань чемпіонату району з фотокарточкою.
9. Заявка команд проводиться згідно з графіком, встановленим ФОСК «Колос».
10. Футболіст, який не має «Карточки футболіста», виданої Федерацією футболу
Городищенського району (далі - ФФГР) , не може бути заявлений за команду.
Стаття 5. Стадіони та футбольні поля
1. На стадіонах та футбольних полях повинні бути обладнані місця для глядачів.
2. Команда-господар поля несе відповідальність за забезпечення присутності лікаря та
поведінки глядачів під час проведення матчу. Присутність представника міліції або
представників місцевої ДНД під час проведення матчу погоджується з райвідділом міліції.
3. Продаж та вживання алкогольних напоїв на стадіоні заборонений.
4. Паління на трибунах стадіону, у технічній площі, ігровій зоні та адміністративних
приміщеннях до, під час та після матчу забороняється.
5. Місцева команда забезпечує санітарно-гігієнічні засоби для проведення матчу /питна
вода, душ, туалет/.
Стаття 6. Обов’язки клубу-господаря поля щодо підготовки стадіону до матчу
1. Клуб-господар поля зобов’язаний :
1.1. Забезпечити афішування змагань.
1.2. По можливості забезпечити виконання Державного Гімну України.
1.3. Привести поле у відповідність до Правил гри (покосити та розмітити поле, почепити
сітку для воріт, встановити кутові прапорці).
1.4. Привести поле у відповідність до норм безпеки гравців та вболівальників (засипати
ями, нейтралізувати небезпечні виступи та інші ділянки ігрового простору).
1.5. Забезпечення присутності лікаря з необхідним набором медикаментів (обов’язкова
присутність заморожуючих засобів).
2. У разі незабезпечення необхідних умов для проведення матчу команді клубу-господаря
поля може бути зараховано технічну поразку (0:3), команді-суперниці технічну перемогу
(3:0).
3. У разі припинення матчу арбітром з вини однієї з команд їй зараховується технічна
поразка (0:3). Якщо різниця м’ячів більша або дорівнює трьом, рахунок залишається
незмінним.

4. У разі, якщо матч припинений з вини обох команд, то обом командам зараховується
технічна поразка (+ : -).
Стаття 7. Календар змагань
1. Календар змагань складається на підставі жеребкування команд.
2. Календар другого кола змагань є повторенням календаря першого кола, при цьому
змінюються господарі поля.
3. Два останніх тури змагань проводяться в один день і одночасно. Дату та час початку
матчів визначає Бюро ФФГР та ФОСК «Колос».
4. Матчі Чемпіонату району проводяться по суботах. Початок матчів о 17:00.
5. Матчі з командами учасницями чемпіонату області проводяться по п’ятницям о 18.00 ,
або за домовленістю команд .
6. Перенесення матчів на інші дати можливе лише за письмової згоди обох команд.
Перенесені матчі проводяться на протязі 7 / семи/ днів за обоюдною домовленістю .
7. ФОСК «Колос» упродовж тижня після складання календаря змагань відповідає за його
розміщення у районних газетах «Вісник Городищини» та «Городище».
Стаття 8. Визначення місць команд у турнірній таблиці
1. За перемогу у матчах Чемпіонату команді нараховується три очки, за нічию – одне очко,
за поразку очки не нараховуються.
2. Місця команд у Чемпіонаті визначаються за такими показниками, отриманими в усіх
матчах:
– більша кількість набраних очок;
- особиста зустріч,
– більша кількість перемог;
– краща різниця забитих і пропущених м’ячів;
– більша кількість забитих м’ячів.
3. У випадку рівності показників, вказаних в п. 2 даної статті, у двох і більше команд,
перевагу отримують команди, які у матчах з усіма конкурентами мають кращі показники:
– більша кількість набраних очок;
- особиста зустріч,
– більша кількість перемог;
– краща різниця забитих і пропущених м’ячів;
– більша кількість забитих м’ячів;
– більша кількість м’ячів забитих на полі суперника;
4. За рівності показників, вказаних в п. 3 даної статті, місця команд визначаються
жеребкуванням. Якщо команди претендують на призові місця – призначається додатковий
матч на нейтральному полі.
5. Не рідше ніж одного разу на два тижні ФОСК «Колос» надає інформацію про хід та
підсумки змагань у районних ЗМІ (газетах «Вісник Городищини» та «Городище»/,
районному радіо
Стаття 9. Нагородження

1. Нагородження переможців та призерів змагань проводять ФФГР та ФОСК «Колос».
2. Команді, котра посіла І місце у Чемпіонаті району присвоюється звання «Чемпіон
Городищенського району з футболу сезону 2010 року» з врученням перехідного кубка
районного ФОСК «Колос» та дипломами І ступеня. Гравці команди, тренери та офіційні
особи нагороджуються медалями та грамотами .
3. Клуби-переможці та призери Чемпіонату не пізніше, ніж за 2 неділі після закінчення
чемпіонату надають до ФФГР та ФОСК «Колос» списки осіб для нагородження, відповідно
до заявкових листів команд.
4. Максимальна кількість футболістів та офіційних представників команди, які
нагороджуються відповідними нагородами, становить 20 осіб. Нагородження одержують
гравці, які прийняли участь у чемпіонаті не менше ніж у 50% матчів / за рахунок
заявочних внесків та коштів ФОСК «Колос»/.
5. Гравці та офіційні представники команди-переможця, котрі зіграли хоча б половину
матчів у складі чемпіона, отримують грамоти та цінні призи (за рахунок заявочних внесків
та коштів ФОСК «Колос»).
6. Команди, які посіли ІІ-ІІІ місця нагороджуються кубками за ІІ та ІІІ місця , дипломами ІІ-ІІІ
ступеня, а гравці, котрі зіграли хоча б половину матчів у складі призера, отримують
грамоти районного ФОСК «Колос» та медалі відповідного ґатунку.
7. За результатами опитування представників , фахівців футболу, команд визначаються
лауреати сезону в номінаціях «Кращий нападник», «Кращий півзахисник», «Кращий
захисник», «Кращий воротар» «Кращий тренер» «Кращий арбітр», які разом з кращим
бомбардиром Чемпіонату нагороджуються призами та грамотами районного ФОСК
«Колос» та ФФГР.
Стаття 10. Неявка команди на матч. Виключення команди зі змагань
1. За неявку команди на матч без поважної причини їй зараховується технічна поразка
(0:3), команді суперниці технічна перемога (3:0).
2. За незабезпечення присутності лікаря команді-господарю поля зараховується технічна
поразка (0:3), команді суперниці технічна перемога (3:0).
3. У разі, якщо команда не дограла матч до кінця та залишила поле, їй зараховується
технічна поразка (0:3), команді суперниці технічна перемога (3:0). Якщо різниця м’ячів
більша або дорівнює трьом, рахунок залишається незмінним.
4. У разі неявки команди на матч арбітр матчу після закінчення однієї години після
офіційно оголошеного часу початку матчу зобов'язані заповнити рапорти арбітра з
відображенням даного факту і негайно повідомити про це ФОСК «Колос». У цьому випадку
арбітри та команда, що з’явилася на матч, не виходять на футбольне поле.
5. Якщо обидві команди не з’явилися на матч, їм зараховується технічна поразка (+ : -).
6. Якщо команда, тричі не з’явилася на матч без поважної причини, Бюро ФФРГ своїм
рішенням знімає її зі змагань, а футболісти отримують статус «вільних агентів» і не
матимуть права грати за інші команди до включення у заявковий список інших команд.
7. Якщо команда, яка виключена зі змагань, провела половину і більше матчів, їй
зараховуються технічні поразки (-:+) в матчах, які залишились, а командам-суперницям

зараховуються технічні перемоги (+:-), якщо менше половини матчів – результати
анулюються.
Стаття 11. Учасники матчів та заміна футболістів
1. Команда зобов’язана прибути на місце проведення матчу не пізніше, ніж за 30 хвилин
до його початку. У разі запізнення команди на матч до неї застосовують дисциплінарні
санкції.
2. Офіційний представник команди повинен мати при собі копію заявочного листа і
«карточки футболістів» та за вимогою будь-якої з офіційних сторін надати його для
ознайомлення.
3. При проведенні матчів офіційний представник команди повинен друкованими літерами
вписати до листа рапорту арбітра прізвища та імена не більше вісімнадцяти футболістів
(11 основних і 7 запасних), а також не більше 4 офіційних представників.
4. Офіційний представник команди зобов’язаний за 15 хвилин до початку матчу надати
арбітру «карточки футболістів», та заповнений лист рапорту арбітра із зазначеними
прізвищами офіційних представників та прізвищами і номерами кожного футболіста за
підписами капітана та офіційного представника команди.
5. В разі виявлення в грі дискваліфікованого або не заявленого гравця команді
зараховується поразка ( - : +).
6. У матчі дозволяється не більше 7-и замін. Дозволяється зворотна заміна гравців старше
40 років (заміна ветерана спорту на ветерана). При заміні ветерана молодим гравцем, в
подальшій грі даний ветеран участі не бере.
7. Якщо до листа рапорту арбітра у складах обох команд внесені прізвища відсторонених
від участі в матчах або незаявлених футболістів, і ці футболісти безпосередньо брали
участі у матчі (виходили на футбольне поле), тоді обом командам зараховується технічна
поразка (- : +).
8. Футболіст, прізвище якого не внесено до листа рапорту арбітра, не має права брати
участь у матчі.
9. Футболіст, прізвище якого було внесено до листа рапорту арбітра, не має права
виконувати функції арбітра чи асистента арбітра.
10. Футболісти 1995 р.н. та молодші мають право грати на полі по довідках лікаря.
Стаття 12. Вимоги до ігрової форми (екіпірування) футболіста
1. Ігрова форма футболіста складається з футболки, шортів, гетрів, щитків та взуття.
2. Кольори футболок, шортів та гетрів футболістів команд-суперниць не повинні збігатися.
У разі їх збігу форму повинні замінити господарі поля.
3. Номери на футболках футболістів у матчах Чемпіонату повинні відповідати номерам, за
якими їхні прізвища внесені до листа рапорту арбітра.
Стаття 13. Протест. Порядок подання. Розгляд
1. Протест може бути поданий тільки офіційним представником команди.

2. Офіційний представник команди зобов’язаний впродовж 10 хвилин після закінчення
матчу попередити арбітра про подання протесту. Відповідна заява про подання протесту
підписується офіційним представником команди, який інформує про це командусуперницю. Протягом 24 годин після закінчення матчу команда повинна направити
обґрунтований протест до ФОСК «Колос».
3. Не приймається до розгляду несвоєчасно поданий протест, а також у разі, якщо він
поданий на рішення арбітра:
– призначення (не призначення) вільного, штрафного або одинадцятиметрового удару;
– визначення (не визначення) положення «поза грою»;
– визначення (не визначення) виходу м’яча за межі поля і надання права введення м’яча у
гру;
– зараховане або не зараховане взяття воріт;
– попередження або вилучення футболіста з поля.
4. Протест розглядає КДК ФФГР не пізніше 7 (семи) діб від дати отримання всіх
документів по суті справи.
5. Усі інші протести розглядає Бюро ФФГР.
Глава V. АРБІТРАЖ
Стаття 14. Здійснення арбітражу
1. Арбітраж здійснюється відповідно до Правил гри, змін і доповнень до них, затверджених
Міжнародною Радою футбольних асоціацій.
Стаття 15. Призначення арбітрів
1. На кожен матч Комітет арбітрів ФФГР призначає арбітра, який наділяється виключними
повноваженнями застосування та трактування Правил гри, та повинен прибути до місця
проведення матчу не пізніше, ніж за 45 хвилин до його початку.
2. На кожен матч кожна команда-учасник надає асистента арбітра, котрий повинен прибути
до місця проведення матчу не пізніше, ніж за 45 хвилин до його початку.
3. У разі неявки призначеного арбітра, його функції виконує арбітр місцевої команди.
4. Оплату за арбітраж здійснює ФОСК «Колос» із розрахунку: арбітр – 40 грн. на місці, і
60 грн. на виїзді .
Стаття 16. Обов’язки та функції арбітрів
1. Прибути до місця проведення матчу за 45 хвилин до його початку.
2. Одягнутись у форму арбітра, котра відрізняється від кольорів форми обох команд. У разі
відсутності такої – у іншу спортивну форму.
3. Не пізніше, ніж за 30 хвилин до початку матчу оглянути футбольне поле, його
обладнання, оцінити безпеку для гравців і глядачів та прийняти рішення про можливість
проведення матчу.
4. За 15 хвилин до початку матчу перевірити відповідність даних у «карточках
футболістів» з прізвищами у листі рапорту арбітра гравців та офіційних представників
команди.

5. Перевірити наявність лікаря та необхідних медикаментів. Розпочинати матч без
присутності лікаря суворо забороняється.
6. За 3 хвилини до початку матчу перевірити відповідність фотографій у «карточках
футболістів» з обличчям футболістів, які виходять на поле.
7. Протягом 30 хвилин після закінчення матчу оформити рапорт арбітра єдиного зразка,
викласти інформацію про всі дисциплінарні санкції, застосовані до футболістів і/або
офіційних осіб команд і будь-які інциденти, що виникли до, під час та після матчу.
8. Впродовж 24 годин після закінчення матчу передати рапорт арбітра до ФОСК «Колос»,
а у разі неможливості зробити це вчасно передати інформацію про дисциплінарні санкції,
забиті м’ячі та інциденти наступного робочого дня за телефоном (04743) 2-17-94,
098 307 09 65.
Глава VIII. ДИСЦИПЛІНАРНІ САНКЦІЇ
Стаття 17. Застосування дисциплінарних санкцій
1. Відповідно до Правил гри, тільки арбітр має право застосовувати дисциплінарні санкції у
вигляді попереджень (жовті картки) і/або вилучень (червоні картки) до, під час та після
матчу.
2. Бюро ФФГР також застосовує дисциплінарні санкції за порушення, здійснені учасниками
матчу, але які були непомічені офіційними особами матчу до, під час та після матчу.
3. До гравців, котрі проявляють недисципліновану поведінку по відношенню до арбітрів,
гравців команди суперника та інших офіційних осіб, застосовуються суворі дисциплінарні
санкції, аж до відсторонення від участі у чемпіонаті.
Стаття 18. Облік дисциплінарних санкцій, що застосовуються арбітром
1. Кожна команда зобов’язана самостійно вести облік дисциплінарних санкцій, що
застосовуються арбітром (жовтих та червоних карток), отриманих футболістами, і несе за
це відповідальність.
2. У разі застосування арбітром дисциплінарних санкцій для обліку враховуються жовті
картки, отримані футболістом у матчах Чемпіонату та Кубку «Золотий Колос» , як єдиних
змагань.
3. Футболіст відбуває відсторонення у команді, за яку був заявлений на матч, у якому
здійснив порушення, безпосереднім наслідком чого стало відсторонення. Йому
забороняється брати участь у матчах за будь-яку іншу команду до закінчення дії
відсторонення.
4. При переході до іншої команди футболіст повинен відбути відсторонення у команді, за
яку він буде заявлений.
5. При переході футболіста протягом сезону до іншої команди жовті картки не анулюються.
6. За перші 3 жовті картки, отримані у матчах, футболіст підлягає відстороненню на один
матч. За кожні наступні три жовті картки відсторонення збільшується на один матч.
Відсторонення здійснюється без рішення Бюро ФФГР.
7. Жовті картки та відсторонення за отримані три (шість, дев’ять т.д.) жовті картки не
переносяться до наступного сезону.

8. Дві жовті картки, отримані футболістом в одному матчі, при обліку враховуються як
червона картка. Футболіст автоматично пропускає один матч без рішення Бюро ФФГР.
9. Якщо три і більше футболістів однієї команди отримали у матчі червоні картки, до
команди застосовуються дисциплінарні санкції згідно рішення Бюро ФФГР.
10. Дисциплінарні санкції, винесені в матчі, за який згодом зараховується технічна поразка
однієї з команд, не відміняються.
11. Не проведений з вини команди-суперника матч враховується у кількість матчів, які
футболіст повинен пропустити у зв’язку з відстороненням.
12. Футболіст, який отримав червону картку, не має права брати участь в офіційних матчах
до рішення КДК ФФГР та закінчення терміну його відсторонення. Строк дії відсторонення
футболіста від участі у матчах розпочинається з моменту вилучення футболіста з поля.
13. Футболіст, який не отримав червону картку, але здійснив порушення, що не
відображено у рапорті арбітра, має право брати участь у матчах до рішення КДК ФФГР.
14. Якщо кількість матчів, на які відсторонений футболіст, перевищує кількість матчів, які
залишилися у поточному сезоні, то відповідна кількість матчів переноситься на наступний
сезон.

