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ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМ1Н1В:

АФУ Асощащя футзалу Украши - оргашзащя, що мае

виключш права на розвиток футзалу в Украли та проведения
офщшних змагань з футзалу.

Чемшонат Украши з футзалу серед команд Друго1 л^и (дал1
- Друга л1га) - змагання серед регюнальних аматорських команд
Вищих л!г, яш проходять в два етапи: вщб^рковий регюнальний

(обласний) етап та всеукрашський етап.

В1дб1рковий регюнальнш (обласний) етап - чемпюнати, лйи,

туршри, яга. визначаються рег^ональною асощащею (членом АФУ)
або ком^тетом/ком1С1ею футзалу регюнальних асощадш футболу

(в тих регюнах, де вщсутш регюнальш асощацц з футзалу) на

визначених цим регламентом умовах та якому АФУ надала статус
вщб1ркового регюнального (обласного) етапу Друго! лпи. В

кожному В1дб1рковому репональному (обласному) еташ в строк до
28 березня 2021 року визначаються перемож:щ та призери.

Всеукрашський етап - частина змагань, в якш беруть участь

команди-переможщ (чемп1они) вщб1ркових репональних
(обласних) етатв Друго!' л1ги Укра!ни, яких визначае оргашзатор

репонального (обласного) етапу. Учасниками Всеукрашського

етапу е 16 команд, яш розпочинають спортивну боротьбу 31 стади
1/8 фшалу за територ1альним принципом. Стад1я 1/8 фшалу

складаеться з двох матч1в вдома та вшзд1 для кожно^ пари

учасншав. Пари та м1сця проведения перших матч1в

визначаються за допомогою жереба. Стад1я 1/8 фшалу
розшруеться в термш з 3-го по 11 квггня 2021 року у дати та час,
погоджений командами-учасницями.

ФШАЛ ВОСЬМИ - частина всеукрашського етапу, починаючи

31 стадп 1А ф1налу, який проходить в одному мющ, визначеному

презид1ею АФУ на конкурснш основ1. Фшал Восьми буде

проведено 16-18 квпня (або 23 - 25 квпня) 2021 року в одному

М1СТ1, тд час розшрашу якого буде визначено переможщв та
призер1в Друго"! л1ги. Шд час роз1грашу Фшалу Восьми будуть
з1гран1 стадц ^А та ХА ф^налу, а також: матч1 за трете мюце та

фшал.

Оргашзатор в1дб1ркового регюнального (обласного) етапу -

репональна асощац1я футзалу (член АФУ) або ком1тет/комю1я

репональних асощац1й футболу (в тих регюнах, де вщсутш

регюнальш асощаци/федерацп з футза^лу) на визначених цим

регламентом умовах та якому АФУ надала статус вщб^ркового
регюнального (обласного) етапу.



1.МЕТА ТА ЗАВДАННЯ
Мета змагань - популяризащя футзалу в Украли та пропаганда

здорового способу життя.

Завдання змагань в Друпй Л131:

•залучення населения Укра!ни до занять футзалом;

•структуризац1я розвитку футзалу в Украли;
•виявлення сильн1И1их команд та визначення чемшона та

призер1в Друго! л^и сезону 2020/2021 роюв;

Орган^затор всеукрашського етапу - АФУ.

Регламенты! документы (Регламент змагань) - даний

регламент та регламенти вщб^ркових регюнальних (обласних)

еташв, а також ршення кер1вних оргашв орган1затор1в
вщб1ркових регюнальних (обласних) етатв та АФУ, яю

спрямован1 на регламентащю умов та положень розпрашу,
оргашзаци та проведения чемпюнату Украши з футзалу серед

команд Друго! лши сезону 2020/2021 рошв.

Арб^тр - особа, призначена Комггетом арбпражу АФУ та/або
регюнальним комггетом/комю1ею члена АФУ, комггетом/комю1ею
арбщйв регюнальних асощащй футболу (в тих репонах, де

вщсутн1 репональн1 асощацй'/федераци з футзалу), для
проведения матч1в на ус1х етапах змагань, якш надан1 виключш

повноваження щодо застосування та трактування Правил гри.

Правила гри - Правила гри у футзал Ф1ФА 2020/2021 рошв.

Оф1цшний м^яч Друго!" Л1ги - 1гровий м'яч (ЗЕЬЕСТ Е11Т8АЬ
ТОЕ^АПО) визначений як рекомендований для використання на

вс1х етапах Чемпюнату Украши в Друпй Л131 в меж:ах

партнерських взаемовщносин м1ж АФУ та ПП ДЖАСТСПОРТ на
сезон 2020/2021.

Дисдиплшарш органи - дисциплшарн1 органи (ком1сп, ком^ети)
АФУ та/або ц члешв, яш уповноважен1 розглядати ус1 справи,

спори та вир^шувати конфл1ктн1 ситуаци, пов'язан1 13

оргашзащею та проведениям чемп!онату Украши з футзалу серед
команд Друго! л1ги та накладанням вщповщних дисципл1нарних

санкщй. Дисципл1нарний ком1тет АФУ (ДК АФУ) вир^шуе ус1
спори, яга виникають пщ час проведения Всеукра!нського етапу,
а також: здшснюе функцп апеляцшно! шстанцц щодо р1П1ень

дисципл1нарних оргашв член1в АФУ з врахуванням розд!лу 5
цього Регламенту.



2. КЕР1ВНИЦТВО ТА УПРАВЛШНЯ ЗМАГАННЯМИ

2.1.Загальне кер^вництво проведениям чемпюнату Друго!' Л1ги

здшснюе АФУ, оперативне управлшня проведениям в1дб1ркових

регюнальних (обласних) еташв здшснюють оргашзатори таких

еташв. Оперативне управлшня проведения Всеукрашського

етапу здшснюе комггет з оргашзацп та проведения змагань АФУ
(Вакула В.1., Голоскоков СВ.).

2.2.Проведения В1дб1ркових регюнальних (обласних) еташв

здшснюеться   Оргашзаторами   вщб1ркових   репональних
(обласних) еташв у вцщовщноеи до вимог р1шень Виконкому та

Президп АФУ та на умовах, визначених регламентами вщб1ркових

регюнальних (обласних) етап1в.

2.3.Оргашзатори репональних  (обласних)  етап1в  повинш

вцщовщати наступним вимогам:

-членство в АФУ чи входження до регюнально! асощацп футзалу.
В тих регюнах, де вщсутн1 репональн! асощацп з футзалу -

оргашзатори повинш здшснювати свою Д1яльшсть зпдно з
вимогами Ф1ФА-У6ФА-УАФ-АФУ;

-розробка та надання до ком^ету з орган1зацп та проведения

змагань АФУ (Голоскоков СВ.) рннень, звернень та регламентних

докуменпв про проведения вщб1ркових репональних (обласних)
еташв не тзн1ше н1ж: за 10 дшв до початку змагань;

регламент! документа про проведения вщб!ркових та

регюнальних (обласних) еташв повинш бути затвердженш в
Управл1ннях нац!онально-патр1отичного виховання, молод1 та

спорту М1сцевих оргашв виконавчо! влади (рекомендовано) та
погоджеш в обласних асощац!ях футболу;

-надання листа-шдтвердження про участь в Другш Л131 не

шзнше 28 грудня 2020 року;

-внесения учасншав змагань (команд/клуб1в, футболюпв) до
всеукра1нсько1 бази даних УАФ з моменту початку змагань, але не

шзнше  завершения  вцщовщного  трансферного  пер1оду
(репонального або всеукра1нського - для тих вщб1ркових етап1в,

де не встановлено репонального трансферного перюду);

-дотримання Правил гри;

• шдготовка резерву для команд Першо! л1ги, Екстра-лши,
зб1рних команд Украши, тощо.



4. СИСТЕМА ТА ТЕРМ1Н ПРОВЕДЕНИЯ ЗМАГАНЬ

4.1 Змагання в Другш Л131 вщбуваються в два етапи:

Перн1ий етап - вщб^рковий репональний (обласний). Термш

проведення етапу: вересень 2020 р. - березень 2021 р.;

Другий етап - всеукрашський: з 3 квггня по 18 квггня (або 23-25

квггня) 2021 року.Мюце та умови проведення всеукрашського

етапу визначаються Презщцею АФУ на конкурент основ1 до 1
березня 2021 р.

4.2. Система проведення В1дб1ркового репонального (обласного)

етал1в  визначаеться  регламентом, який розробляеться та

3. УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ

3.1. До учас^ у Всеукрашському етат допускаються виключно
регюнальш аматорсьш команди Украши, котр1 змагаються у

вищих див1з1онах регюнальних (обласних) змагань.

3.2.Склад команди: максимум 18 гравщв 1 2 тренера.

3.3.До учасД у всеукрашському етат Друго! л1ги допускаються

команди виключно на щдстав1 сво^ остаточних заявок (заявкових
лист1в), сформованих для з^час^ у свогх вщб1ркових репональних

етапах та налеясним чином внесених (зареестрованих) до Бази
даних УАФ.

3.4.Додатков1 обмеясення щодо учасД гравщв в вщб^рковому

етат моясуть визначаються регламентами, яш затверджують
Орган1затори вщб1ркових регюнальних (обласних) еташв.

-наявнють в змаганш щонайменше 8 команд-учасниць (за

окремим виключенням б команд-учасниць);

- розм1щення на сво!х сайтах банер1в АФУ та техшчного партнера

компанп ЗЕЬЕСТ, не тзшше 14 дюв теля дати початку

змагань;

-забезпечення висвгглення змагань в мюцевих ЗМ1;

-висвплення шформаци про оргатзатор1в, АФУ та 1'х партнер^в,
перебпу та результа^в змагань

2.4. Оргатзащя та проведения всеукрашського етапу

здшснюеться Ком^тетом з оргашзацй та проведения змагань АФУ
(Вакула В.1., Голоскоков СВ.).



5. ЗАСТОСУВАННЯ ДИСЦИПЛ1НАРНИХ САНКЩИ
5.1.За невиконання або неналежне  виконання полож:ень

статутних 1 регламентних докумен^в до  суб'екпв футзалу

застосовуються  дисциплшарш  санкцй у  вщповщносп до

законодавства   Украши,  Дисципл1нарних  правил   УАФ,

нормативно-правових докуменпв Ф1ФА, УСФА, УАФ, АФУ та цього
Регламенту.

5.2.Оргатзатори вщб1ркових реиональних (обласних) етатв

повинн1 створити дисципл1нарн1 ком1тети/ком1сц (ДК) змагань.

5.3.Прийняття  дисциплшарних  рннень  у  вщб1ркових

реиональних (обласних) етапах покладено на ДК Орган1затор1в
в1дб1ркових реиональних (обласних) етап1в.

5.4. Застосування дисциплшарних санкцш пщ час проведения

всеукрашського етапу покладено на ДК АФУ.

затверджуеться Организатором вщб1ркового регюнального
(обласного) етапу, погоджуеться мюцевою обласною асощащею
футболу, а також погоджуеться з АФУ.

Регламент вщб1ркового реионального (обласного) етатв повинен
М1стити наступт обов'язков1 положения:

-дотримання Правил гри, за виключенням положень про час

матч1в (1гор), яю на вщб1рковому еташ можуть модиф^куватися

(встановлюватися) самостшно оргашзаторами вщб1ркового етапу

за погодженням з командами-учасницями. При цьому, на матчах

всеукрашського етапу учасники грають 2 тайми по 20 хвилин

чистого часу;

-оргашзатор вщб1ркового  регюнального  (обласного)  еташв
зобов'язаний зафжсувати участь свого змагання, як одного з

вщб1ркових (обласних) етал1в Друго! л1ги чемп1онату Украдни;

-порядок та умови переход1в гравщв;

-внесения гравщв до БД УАФ та безумовне дотримання правила

один гравець-одна команда;

-обмеження щодо учасп окремих гравщв у вщб1рковому

репональному (обласному) еташ.

4.3. Вщповщальшсть за розробку та змют полож:ень регламен^в
В1дб1ркових реиональних (обласних) етап1в несуть Оргашзатори.



7. ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВКОВО1 ДОКУМЕНТАЩ1 ДЛЯ УЧАСТ1 У
ЗМАГАННЯХ

7.1. За одну команду мають право бути заявленими гравщ згщно

вимог, визначених п. 3.3 цього Регламенту.

6. АРБ1ТРАЖ ЗМАГАНЬ

6.1. Арбираж вщб1ркових репональних (обласних) етатв

здшенюеться арбпрами футзалу, яких визначають

ком1тети/ком1спарб1тр1врепональнихасощацш,

ком1тетом/ком1с1ею арб1тр1в репональних асощацш футболу (в

тих регюнах, де вщеутш репональш асощацп з футзалу).

6.2. Арбпраж все}жра1нського етапу здшенюеться арб^трами

всеукра!нського р1вня, яких призначае Комггет арбпражу АФУ.

5.5.Вш порушення, яш стосуються Додатку 5 Дисциплшарних
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  вщб^рковому
регюнальному (обласному) етат, так 1 пщ час всеукрашського

етапу. Оргашзатори вщб1ркових регюнальних (обласних) етатв
зобов'язат негайно передати до  АФУ вс!  матер1али, що

стосуються вищевикладених пункив Дисциплшарних правил
УАФ. До рйпення ДК АФУ згщно вчинив, яш стосуються Додатку

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

та 9.1), футболюти та офщшш особи не мають права брати участь

в наступних матчах.

5.6.ДК АФУ являеться апеляцшною шстанщею по вщношенню до

р^шень ДК Орган1затор1в.

5.7.Р^шення ДК АФУ можуть бути оскаржет в КДК УАФ згщно

встановленого порядку.

5.8.Вщповщно до Правил гри, т^льки арбггр мае  право

застосовувати дисциплшарш санкцп у вигляд1 попередження
(жовт1 картки) або вилзшень (червон1 картки) до, тд час та теля

матчу. Жовт1 картки, отриманн1 футболютами пщ час проведения
вщб1ркових репональних (обласних) етатв анулюються та не

враховуються на всеукрашському етап1 Друго! л1ги.

5.9.Р1шення щодо дисциплшарних санкцш до арб1тр1в та

спостер1гач1в арб!тражу приймае виключно Ком^ет арбпражу

УАФ у вщповщност! з Дисциплшарними правилами УАФ.



8. ФШАНСОВ1 ВИТРАТИ

8.1.Ус1  питания, пов'язан1 з  фшансовими витратами на

проведения  вщб1ркових  регюнальних  (обласних)  етап1в,

визначаються   Регламентами   Оргагазатор1в   вщб1ркових
репональних (обласних) етатв.

8.2.Фшансов1 витрати по  вщрядженню, харчуванню та

прож:иванню пщ час всеукрашського етапу несуть команди
репональних (обласних) етатв, яш вибороли право учасп у

всеукра!нському етап1.

8.3.За участь у всеукрашському етат команди-учаснищ

сплачують грошовий внесок на рахунок АФУ у наступному

порядку:

-2000 грн. - за участь стадп 1/8 та 1/4 фшалу;

-додатково 2000 грн. - за участь у стади 1/2 фшалу та медальнш

серп.

8.4.Витрати, пов'язат з  проведениям Фшалу Восьми несе

приймаюча регюнальна асощащя, яка визначена на конкурсних
засадах та\або и партнери:

-оренда спортивного залу;

-медичне обслуговування змагань;

-пщтримання громадського порядку пщ час проведения змагань
та дотримання антикарантинних вимог в спорудах;

-техшчне забезпечення змагань;

-фото та вщео репортаж!;

-анонсування та висв^лення змагань в ЗМ1;

7.2. Гравцю заборонено бути заявлении за дв1 та б1лыпе команд,

яш беруть участь у змаганнях Друго! л1ги, одночасно. Протягом

сезону гравець мае право виступати не б1лыне, н1ж за дв1

команди.

7.3.Початок трансферного  перюду у вщб1ркових етапах

визначають оргатзатори В1дб!ркових етатв. Шсля закшчення

другого трансферного перюду дозаявки та переходи гравщв
заборонет.

7.4.Заявки команд повинт бути внесет в едину базу гравщв

Украши УАФ.



11. 1НШ1 ПОЛОЖЕНИЯ

11.1 Вс1 питания, що не врегульован1 регламентами вщб1ркових

та регюнальних (обласних) етап1в та цим Регламентом,
вир1шуються Презид1ею АФУ, з урахуванням вимог, правил 1

пщход1в, яю регулюють под1бш випадки.

11.2. Умови та порядок проведения Фшалу Восьми буде

визначено додаткових полож:енням, теля визначення м1ста, в

якому буде проведено Фшал Восьми.

10. ВЩПОВЩАЛЫИСТЬ

10.1.Гравець, який бере участь у змаганнях Друго! лгги
зобов'язаний суворо дотримуватися норм даного регламенту. У

раз1, якщо гравець, виступаючи за команду, що бере участь у

в1дб1рковому регюнальному (обласному) еташ, одночасно зшрае

ще за одну команду, що також бере участь у вщб1рковому
регюнальному (обласному) еташ (в будь-якому репош), гравець

дисквал1ф1куеться до к1нця сезону в змаганнях тд егщою АФУ.

Командам, у склад1 яко! в1н допустив порушення регламенту
(хронолопчно - комащц, за яку вш з!грав тзшше), у вс1х матчах

за його участю зараховуються техн1чн1 поразки.

10.2.Якщо у будь-якому вщб^рковому репональному (обласному)

еташ в ход1 змагань систематично допускаються порушення

регламенту, АФУ залишае за собою право розглянути факти цих

порушень 1 прийняти р1П1ення про позбавлення змагань статусу
вщб1ркового репонального (обласного) етапу.

9. НАГОРОДЖЕННЯ

9.1. Нагородження переможщв та призер1в вщб1ркових

регюнальних (обласних) еташв здшснюють Оргашзатори

вщб1ркового та регюнального (обласного) етапу.

8 9.2. Нагородження переможця 1 призер1в всеукрашського етапу

здшснюе АФУ.

8.5. Норми витрат на арбитраж та обслуговування матч1в

всеукрашського етапу мютяться у Додатку № 1.

- 1Н1ПС



Виплата винагород та витрат на вщрядження (пройд та проживания)
арбгграм, спостерйачам арбггражу здшснюеться командами-учасниками

матч1в в р1вних частинах.

200 грн.
800 грн.
200 грн.
300 грн.
800 грн.
800 грн.

Суддя-шформатор
Спостер1гач арб1тражу
Хронометрист
Трет1й арб1тр
Арбггр 2
Арб1тр 1

Фшал Восьми

Виплата винагород та витрат на вщрядження (пройд та проживания)
арбгграм, спостершачам арбггражу здшснюеться командами-господарями

матч1в

200 грн.
200 грн.
800 грн.
200 грн.
300 грн.
800 грн.
800 грн.

Л1кар
Судця-1нформатор
Спостер1гач арбггражу
Хронометрист
Третш арбггр
Арбггр 2
Арбттр 1

СтадЫ 1/8 фгналу

Додаток 1

Оплата арб^тражу на Всеукрашському еташ роз1грашу
чемшонату Укра'ши з футзалу серед команд Друго^ л1ги
сезону 2020/2021 рок1в


