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ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ: 

АФУ «Асоціація футзалу України» – організація, що має 

виключні права на розвиток футзалу в Україні та проведення 

офіційних змагань з футзалу. 

Чемпіонат України з футзалу серед команд Другої ліги (далі 

– Друга ліга)  - Змагання серед регіональних аматорських команд 

Вищих дивізіонів, які проходять в два етапи: відбірковий 

регіональний (обласний) етап та всеукраїнський етап. 

Відбірковий регіональній (обласний) етап - чемпіонати, ліги, 

турніри, які визначаються регіональною асоціацією (членом АФУ) 

або комітетом/комісією футзалу регіональних асоціацій футболу 

(в тих регіонах, де відсутні регіональні асоціації з футзалу) на 

визначених цим регламентом умовах та якому АФУ надала статус 

відбіркового регіонального (обласного) етапу Другої ліги. В 

кожному відбірковому регіональному (обласному) етапі в строк до 

20 березня 2022 року визначаються переможці та призери. 

Всеукраїнський етап – частина змагань, в якій беруть участь 

команди-переможці (чемпіони) та срібні призери (віце-чемпіони) 

відбіркових регіональних (обласних) етапів Другої ліги України, 

яких визначає організатор регіонального (обласного) етапу.  

Організатор відбіркового регіонального (обласного) етапу  - 

Регіональна асоціація футзалу (член АФУ) або комітет/комісія 

регіональних асоціацій футболу (в тих регіонах, де відсутні 

регіональні асоціації/федерації з футзалу) на визначених цим 

регламентом умовах та якому АФУ надала статус відбіркового 

регіонального (обласного) етапу.   

Організатор всеукраїнського етапу - АФУ 

Регламентні документи (Регламент змагань) - даний 

регламент та регламенти відбіркових регіональних (обласних) 

етапів, які відповідають умовам та принципам визначених даним 

Регламентом а також рішення керівних органів організаторів 

відбіркових регіональних (обласних) етапів та АФУ, які 

спрямовані на регламентацію умов та положень розіграшу, 

організації та проведення чемпіонату України з футзалу серед 

команд Другої ліги сезону 2021/2022 років. 

Рейтинг АФУ серед РАФ  – рейтинг регіональних асоціацій щодо 

кількості делегування команд на всеукраїнський етап Другої ліги 

сезону 2021/2022 (Додаток № 1). Рейтинг враховує виступи 

представників РАФ, починаючи з сезону 2018/2019. Рейтинг 

щорічно змінюється за підсумками чергового сезону. 



Арбітр - Особа, призначена Комітетом арбітрів АФУ та/або 

регіональним комітетом/комісією члена АФУ, комітетом/комісією 

арбітрів регіональних асоціацій футболу (в тих регіонах, де 

відсутні регіональні асоціації/федерації з футзалу), для 

проведення матчів на усіх етапах змагань, якій надані виключні 

повноваження щодо застосування та трактування Правил гри.  

Правила гри - Правила гри у футзал ФІФА. 

Офіційний м’яч Другої ліги - Ігровий м’яч (SELECT FUTSAL 

TORNADO) визначений як рекомендований для використання на 

всіх етапах Чемпіонату України в Другій лізі в межах 

партнерських взаємовідносин між АФУ та ПП «ДЖАСТСПОРТ» на 

сезон 2021/2022.  

Дисциплінарні органи  - Дисциплінарні органи (комісії, 

комітети) АФУ та/або її членів, які уповноважені розглядати усі 

справи, спори та вирішувати конфліктні ситуації, пов’язані із 

організацією та проведенням чемпіонату України з футзалу серед 

команд Другої ліги та накладанням відповідних дисциплінарних 

санкцій. Дисциплінарний комітет АФУ (ДК АФУ) вирішує усі 

спори, які виникають під час проведення Всеукраїнського етапу, 

а також здійснює функції апеляційної інстанції щодо рішень 

дисциплінарних органів членів АФУ з врахуванням розділу 5 

цього Регламенту.  

 

1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ 

Мета змагань - популяризація футзалу в Україні та пропаганда 

здорового способу життя.  

Завдання змагань в Другій лізі: 

• залучення населення України до занять футзалом; 

• структуризація розвитку футзалу в Україні; 

• виявлення сильніших команд та визначення чемпіона та 

призерів Другої ліги сезону 2021/2022 років; 

• підготовка резерву для команд Першої ліги, «Екстра-ліги», 

збірних команд України, тощо.  

 

2. КЕРІВНИЦТВО ТА УПРАВЛІННЯ ЗМАГАННЯМИ 

 2.1. Загальне керівництво проведенням чемпіонату Другої ліги 

здійснює АФУ, оперативне управління проведенням відбіркових 

регіональних (обласних) етапів здійснюють організатори таких 

етапів. Оперативне управління проведення Всеукраїнського 



етапу здійснює комітет з організації та проведення змагань АФУ 

(Вакула В.І., Голоскоков С.В.). 

 2.2. Проведення відбіркових регіональних (обласних) етапів 

здійснюється Організаторами відбіркових регіональних 

(обласних) етапів у відповідності до вимог даного Регламента, 

рішень Виконкому та Президії АФУ та на умовах, визначених 

регламентами відбіркових регіональних (обласних) етапів. 

 2.3. Організатори регіональних (обласних) етапів повинні 

відповідати наступним вимогам:  

- членство в АФУ чи входження до регіональної асоціації футзалу. 

В тих регіонах, де відсутні регіональні асоціації з футзалу – 

організатори повинні здійснювати свою діяльність згідно з 

вимогами ФІФА-УЄФА-УАФ-АФУ; 

 - розробка та надання до комітету з організації та проведення 

змагань АФУ (Голоскоков С.В.) рішень, звернень та регламентних 

документів про проведення відбіркових регіональних (обласних) 

етапів не пізніше ніж за 10 днів до початку відбіркового етапу, 

але не пізніше 13 листопада 2021 року; 

 - регламенті документи про проведення відбіркових та 

регіональних (обласних) етапів повинні бути затвердженні в 

Управліннях національно-патріотичного виховання, молоді та 

спорту місцевих органів виконавчої влади (рекомендовано) та 

погоджені в обласних асоціаціях футболу; 

- Принципи відбіркового етапу:  

• внесення учасників змагань (команд/клубів, футболістів) до 

всеукраїнської бази даних УАФ з моменту початку змагань, 

але не пізніше завершення відповідного трансферного 

періоду (регіонального або всеукраїнського - для тих 

відбіркових етапів, де не встановлено регіонального 

трансферного періоду); 

• дотримання Правил гри;  

• наявність в змаганні щонайменше 8 команд-учасниць (за 

окремим виключенням 6 команд-учасниць); 

• розміщення на своїх сайтах банерів АФУ та технічного 

партнера компанії «SELECT», не пізніше 14 днів після дати 

початку змагань;  

• забезпечення висвітлення змагань в місцевих ЗМІ;  

• висвітлення інформації про організаторів, АФУ та їх 

партнерів, перебігу та результатів змагань.  



2.4. Організація та проведення всеукраїнського етапу 

здійснюється Комітетом з організації та проведення змагань АФУ 

(Вакула В.І., Голоскоков С.В.). 

 

 3. УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ 

 3.1.  До участі у Всеукраїнському етапі допускаються виключно 

регіональні аматорські команди України, котрі грають у вищих 

дивізіонах регіональних (обласних) змагань.  

3.2. Склад команди: максимум 20 гравців і 2 тренера.  

3.3. До участі у всеукраїнському етапі Другої ліги допускаються 

команди виключно на підставі своїх останніх заявок (заявкових 

листів) у своїх відбіркових регіональних етапах, що належним 

чином внесені до бази даних АФУ.  

3.4. Додаткові обмеження щодо участі гравців в відбірковому 

етапі можуть визначаються регламентами, які затверджують 

Організатори відбіркових регіональних (обласних) етапів.  

3.5 Участь у всеукраїнському етапі Другої ліги беруть 32 команди 

– чемпіони регіональних етапів сезону 2021/2022 та срібні 

призери згідно діючого Рейтингу АФУ серед РАФ. 

3.6 У ході змагань, команда Першої ліги чемпіонату України 

має право на кожний матч включати до свого складу будь-

яку кількість футболістів з команди Другої ліги свого клубу 

згідно заявкового листа, з урахуванням норм Регламентів 

відповідних ліг. При цьому, в заявковому листі команди 

Першої ліги повинно бути не менше 12 та не більше 20 

футболістів. 

3.7 У ході змагань команда Другої ліги має право на кожен 

матч включати до свого складу не більше трьох футболістів з 

команди свого клубу, яка виступає в Першій лізі, з 

урахуванням норм Регламентів відповідних ліг. При цьому, в 

заявковому листі команди Другої ліги повинно бути не менше 

12 та не більше 20. 

 

4. СИСТЕМА ТА ТЕРМІН ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ 

4.1.1. Змагання в Другій лізі відбуваються в два етапи: 

Перший етап – відбірковий регіональний (обласний). Термін 

проведення етапу: вересень 2021 р. – березень 2022 р.  



Другий етап - всеукраїнський: з 26 березня по 29 травня 2022 

року. 

4.1.2. Учасниками Всеукраїнського етапу є 32 команди, які 

розпочинають спортивну боротьбу зі стадії 1/16 фіналу за 

територіальним принципом до стадії 1/4-ї та складається з двох 

матчів дома та на виїзді для кожної пари учасників. Пари та 

місця проведення перших матчів визначаються за допомогою 

жереба. Стадія 1/16 фіналу розігрується в термін з 26 березня по 

3 квітня 2022 року у дати та час, погоджений командами-

учасницями.  

4.1.3. Стадія 1/8 фіналу розігрується з 9 по 17 квітня 2022 року. 

Стадія 1/4 фіналу розігрується з 30 квітня по 1 травня 2022 року. 

Стадія 1/2 фіналу розігрується з 7 по 15 травня 2022 року. 

Фінальні матчі та поєдинки за третє місце відбудуться з 21 по 29 

травня 2022 року. 

4.2. Система проведення відбіркового регіонального (обласного) 

етапів визначається регламентом, який розробляється та 

затверджується Організатором відбіркового регіонального 

(обласного) етапів, погоджується місцевою обласною асоціацією 

футболу, а також погоджується з АФУ.  

Регламент відбіркового регіонального (обласного) етапів повинен 

містити наступні обов’язкові положення: 

• дотримання «Правил гри», за виключенням положень про час 

матчів (ігор), які на відбірковому етапі можуть 

модифікуватися (встановлюватися) організаторами 

відбіркового етапу за погодженням з командами-

учасницями. При цьому, на матчах всеукраїнського етапу 

учасники грають 2 тайми по 20 хвилин «чистого» часу; 

• організатор відбіркового регіонального (обласного) етапів 

зобов’язаний зафіксувати участь свого змагання, як одного з 

відбіркових (обласних) етапів Другої ліги чемпіонату України;  

• порядок та умови реєстрації та переходів гравців, в тому 

числі переходи з команди в команду одного клубу, котрі 

беруть участь у змаганнях різних ліг (Перша та Друга ліги 

України); 

• внесення гравців до БД УАФ та безумовне дотримання 

правила «один гравець-одна команда»;  

• обмеження щодо участі окремих гравців у відбірковому 

регіональному (обласному) етапі.  



4.3. Відповідальність за розробку та зміст положень регламентів 

відбіркових  регіональних (обласних) етапів несуть Організатори.  

4.4 На всеукраїнському етапі чемпіонату матчі повинні 

розпочинатися не раніше 12.00. Якщо матчі проводяться в робочі 

(будні) дні, то їх рекомендовано розпочинати не раніше 16.00. 

При цьому на всеукраїнському етапі команда-господар має 

забезпечити онлайн трансляцію матчу на каналі Ютуб АФУ. 

 4.5 При визначенні часу початку матчів клубам/командам 

рекомендується приймати до уваги час початку всіх матчів 

кожного етапу для збільшення можливості перегляду глядачами 

Інтернет трансляцій. 

 

5. ЗАСТОСУВАННЯ ДИСЦИПЛІНАРНИХ САНКЦІЙ  

5.1. За невиконання або неналежне виконання положень 

статутних і регламентних документів до суб’єктів футзалу 

застосовуються дисциплінарні санкції у відповідності до 

законодавства України, Дисциплінарних правил УАФ, 

нормативно-правових документів ФІФА, УЄФА, УАФ, АФУ та цього 

Регламенту.  

5.2. Організатори відбіркових регіональних (обласних) етапів 

повинні створити дисциплінарні комітети/комісії (ДК) змагань.  

5.3. Прийняття дисциплінарних рішень у відбіркових 

регіональних (обласних) етапах покладено на ДК Організаторів 

відбіркових регіональних (обласних) етапів. 

 5.4. Застосування дисциплінарних санкцій під час проведення 

всеукраїнського етапу покладено на ДК АФУ. 

 5.5. Всі порушення, які стосуються Додатку 5 Дисциплінарних 

правил УАФ (п.п. 3.1, 3.2, 5.1, 5.2, 6.1, 7.1-7.3 та 9.1), 

розглядаються виключно ДК АФУ як на відбірковому 

регіональному (обласному) етапі, так і під час всеукраїнського 

етапу. Організатори відбіркових  регіональних (обласних) етапів 

зобов’язані негайно передати до АФУ всі матеріали, що 

стосуються вищевикладених пунктів Дисциплінарних правил 

УАФ. До рішення ДК АФУ згідно вчинків, які стосуються Додатку 

5 Дисциплінарних правил УАФ (п.п. 3.1, 3.2, 5.1, 5.2, 6.1, 7.1-7.3 

та 9.1), футболісти та офіційні особи не мають права брати участь 

в наступних матчах. 

5.6. ДК АФУ являється апеляційною інстанцією по відношенню до 

рішень ДК Організаторів.  



5.7. Рішення ДК АФУ можуть бути оскаржені в КДК УАФ згідно 

встановленого порядку.  

5.8. 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. Жовті картки, отриманні футболістами під час проведення 

відбіркових регіональних (обласних) етапів анулюються та не 

враховуються на всеукраїнському етапі Другої ліги.  

5.9. Рішення щодо дисциплінарних санкцій до арбітрів та 

спостерігачів арбітражу приймає виключно Комітет арбітражу 

АФУ у відповідності з Дисциплінарними правилами УАФ. 

 

 6. АРБІТРАЖ ЗМАГАНЬ  

6.1. Арбітраж відбіркових регіональних (обласних) етапів 

здійснюється арбітрами футзалу, яких визначають 

комітети/комісії арбітрів регіональних асоціацій, 

комітетом/комісією арбітрів регіональних асоціацій футболу (в 

тих регіонах, де відсутні регіональні асоціації з футзалу). 

 6.2. Арбітраж всеукраїнського етапу здійснюється арбітрами 

всеукраїнського рівня, яких призначає Комітет арбітражу АФУ. 

 

7. ОФОРМЛЕННЯ ЗАЯВКОВОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ДЛЯ УЧАСТІ У 

ЗМАГАННЯХ ДРУГОЇ ЛІГИ  

7.1. За одну команду мають право бути заявленими гравці згідно 

вимог, визначених п. 3.3 цього Регламенту. 

 7.2. Гравцю заборонено бути заявленим за дві та більше команд, 

які беруть участь у змаганнях Другої ліги, одночасно. Протягом 

сезону гравець має право виступати не більше, ніж за дві 

команди.  

7.3. Початок трансферного періоду у відбіркових етапах 

визначають організатори відбіркових етапів. Після закінчення 

другого трансферного періоду дозаявки та переходи гравців 

заборонені. 

 7.4. Заявки команд повинні бути внесені в єдину базу гравців 

України УАФ. 

7.5 Протягом сезону команда Другої ліги має право на кожен 

матч включати до свого складу не більше трьох футболістів з 



команди свого клубу, яка виступає в Першій лізі, з 

урахуванням норм Регламентів відповідних ліг. При цьому, в 

заявковому листі команди Другої ліги повинно бути не менше 

12 та не більше 20 футзалістів. 

 

 8. ФІНАНСОВІ ВИТРАТИ 

 8.1. Усі питання, пов’язані з фінансовими витратами на 

проведення відбіркових регіональних (обласних) етапів, 

визначаються Регламентами Організаторів відбіркових 

регіональних (обласних) етапів.  

8.2. Фінансові витрати по відрядженню, харчуванню та 

проживанню під час всеукраїнського етапу несуть команди 

регіональних (обласних) етапів, які вибороли право участі у 

всеукраїнському етапі. 

 8.3. За участь у всеукраїнському етапі команди-учасниці 

сплачують грошовий внесок на рахунок АФУ у наступному 

порядку: 

- 2000 грн. – за участь стадії 1/8 фіналу; 

- додатково 2000 грн. – за участь у стадії 1/2 фіналу та медальній 

серії.  

8.4. Витрати, пов’язані з проведенням домашніх матчів 

всеукраїнського етапу несуть команди-господарі: 

- оренда спортивного залу; 

- медичне обслуговування матчу; 

- підтримання громадського порядку під час проведення матчу та 

дотримання антикарантинних вимог в спорудах; 

- технічне забезпечення матчу; 

- фотозйомка та онлайн відеотрансляція матчу;  

- анонсування та висвітлення змагань в ЗМІ; 

- інше.  

8.5. Норми витрат на арбітраж та обслуговування матчів 

всеукраїнського етапу будуть викладені в регламенті 

всеукраїнського етапу. 

 

 



9. НАГОРОДЖЕННЯ  

9.1. Нагородження переможців та призерів відбіркових  

регіональних (обласних) етапів здійснюють Організатори 

відбіркового та регіонального (обласного) етапу.  

8 9.2. Нагородження переможця і призерів всеукраїнського етапу 

здійснює АФУ.  

 

10. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

10.1. Гравець, який бере участь у змаганнях Другої ліги 

зобов'язаний суворо дотримуватися норм даного регламенту. У 

разі, якщо гравець, виступаючи за команду, що бере участь у 

відбірковому регіональному (обласному) етапі, одночасно зіграє 

ще за одну команду, що також бере участь у відбірковому  

регіональному (обласному) етапі (в будь-якому регіоні), гравець 

дискваліфікується до кінця сезону в усіх змаганнях під егідою 

АФУ. Командам, у складі якої він допустив порушення регламенту 

(хронологічно – команді, за яку він зіграв пізніше), у всіх матчах 

за його участю зараховуються технічні поразки.  

10.2. Якщо у будь-якому відбірковому регіональному (обласному) 

етапі в ході змагань систематично допускаються порушення 

регламенту, АФУ залишає за собою право розглянути факти цих 

порушень і прийняти рішення про позбавлення змагань статусу 

відбіркового регіонального (обласного) етапу. 

10.3 У разі відмови клубу (команди) від участі у всеукраїнському 

етапі клуб (команда) відсторонюється від змагань під егідою АФУ 

терміном на поточний та наступний сезони. При цьому 

організатор регіонального обласного відбіркового етапу не 

допускає таку команду (клуб) в новому змагальному сезоні до 

участі у відбірковому обласному етапі Другої ліги. Протягом 

такого ж терміну РАФ попри Рейтинг втрачає можливість 

делегування двох команд до всеукраїнського етапу. 

 

 11. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ  

11.1 Всі питання, що не врегульовані регламентами відбіркових 

та регіональних (обласних) етапів та цим Регламентом, 

вирішуються комітетом з проведення та організації змагань або 

Президією АФУ, з урахуванням вимог, правил і підходів, які 

регулюють подібні випадки. 



11.2 Місце, дати, умови та формат проведення всекураїнського 

етапу будуть визначені окремим Регламентом. 

11.3 Команди господарі матчів-відповідей медальної серії 

забезпечують умови для церемонії нагородження призерів 

чемпіонату. 

11.4 Регіональні асоціації футзалу, які не отримали статусу 

відбіркового етапу позбавляються права делегувати свої 

представників (команди) до участі у всеукраїнському етапі 

Аматорської футзальної ліги (АФЛУ) у поточному сезоні. 


