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чемп^онату УкраТни середж|'ночих команд

вищо'Г Л1ги з футзалу сезону 2020/2021 роюв

АТВЕРДЖЕНО



громадська оргатзащя Асощащя футзалу УкраТни.

особа, призначена АФУ для проведения матчу, яш надат
винятков! повноваження щодо застосування та трактування
Правил гри.

Виконавчий комггет АФУ.

заборона футболютов! брати участь в офщшних змаганнях
або офщ|йному представников! виконувати службов! обов'язки

на визначену ктькють матч1в чи на визначений термш.

футболют, який не перебувае в трудових вщносинах 13

жодним клубом I мае право безперешкодно укладати контракт
13 будь-яким клубом.

головна офщ1йна особа матчу, призначена АФУ для виконання
функцюнальних обов'язюв з питань оргатзацм та проведения

вщповщного матчу, дотримуючись виконання регламентних норм
та вимог, положень Ф1ФА, УСФА, ФФУ, АФУ та чинного
законодавства УкраТни до, пщ час та теля матчу.

звщ ун|ф|кованих дисципл1нарних норм I вид1в дисципл|'нарних
стжтнень.

футбольний матч, який проведено з недотриманням чи порушенням
принцитв Кодексу Чесна гра I повага або з метою отримання
матер1альноТ чи 1ншоТ вигоди (винагороди).

дитячо-юнацький спортивний заклад, що мае статус
юридичноТ особи вщповщно до законодавства УкраТни,
забезпечуе навчально-тренувальний процес та бере участь у

змаганнях з футзалу, або футбольна школа (незалежно вщ
форми власносл), пщпорядкована клубу.

Особиста заява футболютки про пщтвердження ТТ участ! у
змаганнях з футзалу пщ епдою АФУ за певну команду в
поточному спортивному сезонк

перюд, визначений АФУ, для заявки футболюлв

процедура подання клубом до АФУ заявкових докуменл'в
вщповщно до вимог Регламенту та внесения Тх до бази даних
АФУ та УАФ.

перюд, що починаеться першим офщ1йним матчем змагань та
заюнчуеться останшм оф^йним матчем змагань. Терм^
змагального сезону визначаеться Регламентом,
спортивний  захщ,  що  проводиться  з   метою визначення
переможщв  вщповщно  до  Правил  гри  та  затвердженого
оргашзатором Регламенту змагань.

футбольний майданчик, територ1я навколо футбольного
майданчика, де розташоваы мюця для тренер1в, запасних
футбол1СТ1В  (техшчна площа),  третього  арб^ра  матчу,
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Перехщ футбол1ста з клубу одн1еУ нацюнальноТ асоц1ацП"
(федерацГУ, футбольного союзу) до клубу 1ншоТ.

команда, що створена Асо^а^ею футзалу УкраУни з метою учасп
або пщготовки до учасл в змаганнях пщ епдою Ф1ФА чи УСФА,
тип якоУ визначаеться в залежносл вщ В1'ковоУ категорГУ та
р1вню/типу змагань Ф1ФА чи УОФА (наприклад: А - перша зб|рна
команда для учасл в Кубку св1ту Ф1ФА або У6ФА ЕВРО, 11-21 -
молод1жна зб|рна команда для учасл у чемпюнал ввропи У6ФА
^-21, 11-20 - юнацька зб|рна команда для учасл у Кубку св1ту Ф1ФА
Ы-20 або пщготовки до чемп1онату Овропи УОФА 11-21 та 1НШ1)

особа, яка е представником клубу/команди, яку внесено до

заявкового листа та рапорту арблра.

Витяг з ршення органу управлшня клубу (наказ/розпорядження
кер1вника клубу) про зарахування футбол1стки до складу члешв
клубу (установи), який (яка) надала офМйне пщтвердження про
участь у змаганнях

уповноважена особа, яка виконуе офщшш функцм вщ 1мен1
ФФУ та АФУ.

арб1тр, асистент арб|тра,хронометрист, директор матчу АФУ,

спостер1гач арб1тражу, та будь-яю |"нш1 особи, призначен! ФФУ
або АФУ для виконання обов'язюв пов'язаних з проведениям

матчу.

матч! змагань з футзалу зпдно з Одиним календарем
спортивно-масових заход1В АФУ, змагання клубних та зб|рних
команд УСФА та Ф1ФА .

документ встановленого зразка в якому мютиться 1нформац1я
про футболюта, а також клуби/команди, у яких футболют був

Паспорт футбол1ста

Офщмний матч

Оф|Ц|'йний представник  —

ОфМйне
пщтвердження
членства в клуб|

Офщ|йна особа

Оф|Ц1йна особа матчу   -

М|жнародний трансфер -

Нацюнальна зб|рна-

команда УкраТни

медийного персоналу, стюард|в, акредитованих ЗМ1 та юних
футболюлв, як1 подають м'ячт

-розклад матч1в змагань АФУ серед Ж1"ночих команд ВищоТ Л1ги.

-юридична особа 31 статусом суб'екта  господарювання,

створена з метою учасл в змаганнях з футболу пщ епдою або
санкцюнованих УАФ.

Структурний пщроздт АФУ, який зд^снюе оперативне
управлшня проведениям змагань чемпюнату та Кубку Украши
серед ж^очих команд.

Вщповщальна особа клубу-господаря, яка контактуе та

вир1шуе питания щодо програми перебування арбп"р1в та
спостер1гач1в арб^тражу матчу з моменту Ух приТзду до мюця
проведения матчу та моменту вщ'Тзду до свого мюта
проживания.

-змагання з вибуванням за участю Ж1ночих команд клуб1в.

Особа клубу-господаря, вщповщальна за пщготовку

спортивно^ споруди до проведения матчу чемпюнату,
забезпечення безпеки зпдно вимог Регламенту та Додатюв до

нього.

Кубок
Менеджер матчу

Комггет з проведения

змагань

Контактна персона

Календар змагань

Клуб



зареестрований, починаючи з дванадцятир1чного в^у.

незалежна, утворена зпдно з вимогами Ф1ФА шстан^я
розгляду справ та прийняття р1шень М1Ж суб'ектами футболу
вщповщно до Регламенту УАФ 31 статусу I трансферу
футболгслв.

зб|рка положень та вимог, затверджених М1жнародною радою
футбольних асо^ацш (1РАВ), обов'язкових для виконання пщ
час матчу.

Орган оперативного управл^ня АФУ

будь-яке розр1знення, виняток, обмеження чи перевага, основан! на

ознаках раси, кольору шюри, родового, нац^онального чи еттчного
походження, метою або наслщком яких е знищення або
применшення визнання, використання чи зд|йснення на р1вних
засадах прав людини та основних свобод у пол1'тичн1Й, економ1'чн1Й,
соц1альн1й, культурн1Й чи будь-яких 1нших талузях сусптьного
життя. ,••" .":•"',•'•:•'у-••^,!• :>   у::-:'.:^-\' '.. /      : •'•:•• ,, :        ':.  Л;  "   "

звщ ун|"ф1кованих вимог та положень, що встановлюють та

регулюють порядок проведения ВсеукраТнських змагань з футзалу
серед команд (команд клуб1в), асо^а^й, Л1Г та репональних
федерац|'й, пщ епдою ФФУ.

внесения вщповщноТ 1нформацп про футбол|'ста до бази
даних (БД) ФФУ.

особа, призначена АФУ для виконання офМйних функ^й офнки
профес1йних Д1й арб1тр1в пщ час проведения матчу та
супроводження Тх упродовж усього часу перебування в мют1, де
проводиться матч.
Фах1вець, який мае спец1альну освпу, атестат вщповщноТ

категорм, працюе у футзальному клуб!, проводить навчально-
тренувальну роботу з футболютами та керуе командою пщ
час матчу.

Союз ввропейських Футбольних Асоц|'ац1й

Надзвичайна, непереборна I непередбачувана за даних умов

сила, яку неможливо передбачити та запоб1гти Тй, I яка не
залежить вщ вол! та Д1Й ф1зичних |/або юридичних ос|'б. Форс-
мажор е обставиною, що звтьняе вщ вщповщальност! за
повне або часткове невиконання зобов'язань.

М|'жнародна Федеращя Футбольних Асоц|'ац|й.

Спортсмен, який у склад! команди бере участь у навчально-

тренувальному процес! та змаганнях з футзалу.

Спортсмен, який мае чинний контракт з футбольним клубом,
та який, вщповщно до Положень застосування Статуту Ф1ФА,
не мае права виступати за нацюнальш зб|'рн! команди УкраТни.

УкраТнська асо^ащя футболу

всеукраТнсью змагання з футзалу серед ж^очих команд АФУ

Ф1ФА
ФутбОЛ ЮТ

Футболют-лепонер

УАФ
Чемпюнат

УСФА
Форс-мажор

Тренер

Спостер1гач арб!тражу

Реестращя футболюта  -

Регламент

Презид|'я АФУ

Расизм

Палата з вир^ення

спор1В УАФ (ПВС УАФ)

Правила гри



Роздт I. Нормативно-правова база Регламенту

Стаття 1.

Нормативно-правовою базою Регламенту е:

-Закон УкраТни Про ф|'зичну культуру I спорт.

-Правила гри, затверджет М|'жнародною Радою футбольних асо^а^й 1РАВ.
-Регламент Ф1ФА 31 статусу I трансферу футболюлв.
-Дисципл1нарний Кодекс Ф1ФА.

-Дисципл1нарн1 правила УСФА.

-Статут УкраТнськоТ асоц1ацм футболу.
-Дисципл|'нарн1 правила УАФ.

-Кодекс етики I чесноТ гри Чесна гра - дисципл^а I повага.

-Регламент УАФ З! статусу I трансферу футболюлв.

-Медичний регламент УАФ.

-Постанова Кабнету М1нютр1в УкраТни вщ 18 грудня 1998 року №2025 Про порядок
пщготовки спортивних споруд та 1нших спец|'ально вщведених м1сць для проведения
масових спортивних та культурно-видовищних заход1в.

-Договор про передачу прав вщ УкраТнськоТ асо^ацм футболу до Асо^ацм футзалу
УкраТни на оргашза^ю та проведения всеукрашських змагань з футзалу.

-Статут Асо^ацм Футзалу УкраТни

Роздт II. Мета I завдання Регламенту

Стаття 2. Мета Регламенту

1. Метою Регламенту е визначення принцитв оргашзацм та проведения чемпюнату
УкраТни з футзалу серед жшочих команд вищоТ Л1ги (дал! - чемпюнат), що
проводить Асоц1ац1Я футзалу УкраТни (надал! - АФУ) пщ епдою УкраТнськоТ асоц1ацп
футболу (надал! - УАФ, ФФУ), порядку, норм I правил вщносин М1Ж суб'ектами
футзалу на основ! створення системи прав, обов'язюв I вщповщальносл юридичних
та ф|'зичних оаб.

Стаття 3. Завдання Регламенту

Завданнями Регламенту е:

1.Сприяння проведению змагань на р1вн1 вимог Ф1ФА, УСФА, ФФУ, МЫстерства

молод| та спорту УкраТни та АФУ.
2.Встановлення порядку зд|йснення управлтня та контролю за оргаыза^ею та

проведениям змагань.

Роздш III. Мета I завдання чемп1онату

Стаття 4. Мета та завдання чемпюнату

1. Метою чемпюнату УкраТни е визначення чемпюна та призер|'в, визначення
м|'сць команд у пщсумков1Й таблиц| чемпюнату у вщповщносл до вимог
Регламенту.
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Група Д

Лепон Луцьк

Ладомир Вол.Волинський

Зб.м.Хмельницький ДЮСШ-1

Будстар-НПУ КиТв

Група С

МФК Дн1про Черкаси

1МЗ-НУХТ КиТв

ЖФК Фен1кс КиТв

Група В

Луганочка Луганська обл.

Кобра Бтокуракине

Бапра КДЮСШ-8 Лиман-Хар^в

КСДЮШОР Динамо Тесла-2 Харюв

Група А

Тесла 36. ХаршськоГ обл.

Лщер Зб.ПолтавськоТ обл.

МЕ22О 36. Харк1вськоТ обл.

ДЮСШ 1М.Бутовського Полтава

Сшаття 5. Завдання чемшонату

1. Завданнями чемпюнату е:

1.1.Сприяння подальшому розвитку футзалу в УкраМ

1.2.Пщвищення р1вня майстерносл футболюток.

1.3.Створення необхщних умов для пщготовки та устшного виступу клубних I
зб|рних команд УкраТни у М1жнародних змаганнях.

1.4.Створення комфортних та безпечних умов для учасниюв чемпюнату I

глядач1в.

1.5.Висв^лення чемпюнату у ЗМ1 та на телебаченш.

1.6.Залучення спонсор1В, партнер|в та швестор1В до популяризацм та розвитку
футзалу в УкраТн I.

1.7 Залучення та розширення глядацькоТ аудиторм до змагань з футзалу.

Роздт IV. ОРГАН13АЦ1Я ЗМАГАНЬ
Стаття 6. Загальне I безпосередне кер1вництво змаганнями

1.Загальне кер1вництво оргатза^ею та проведениям чемпюнату зд^снюе АФУ

П1Д епдою УАФ (на пщстав! Договору про передачу прав на орган|'зац1ю та
проведения всеукраТнських змагань з футзалу).

2.Оперативне управлшня   чемп1онатом зд|йснюе стльно Ком^^т Ж1ночого

футзалу АФУ та Комггет з орган1зацм та проведения змагань АФУ (Комтет).
3.До компетенцн  Комтету входить забезпечення виконання вимог  даного

Регламенту, оперативне кер1вництво чемпюнатом, безпосередне прийняття
вах необхщних р1шень та вир1шення поточних питань, що вщносяться до

тдготовки, оргашзаци та проведения чемп1онату.

Стаття 7. Система проведения змагань.

Склад учасниюв:



1.Змагання вщбуваються в два етапи:
-Перший етап (чотири групи по чотири\три команди) як регулярний Чемпюнат за
календарем з роз'Тздами в два кола.
-На другому етат, переможц! груп грають два кола, як регулярний чемпюнат з
роз'Тздами для визначення мюць з першого по четверте .

2.Команди , яю посши друп мюця в трупах грають м|'ж собою дв! стиков! гри (2 мюце
група А з другим мюцем група В, друге М1сце трупа С з другим мюцем група
Д - одну вдома та на виТздО. Перша гра вщбуваеться на пол! суперника з

кращими показниками в грут . Для визначення кращоТ команди - юльюсть команд
в трупах зр|'внюеться (якщо буде не обхщно). Переможщ пар грають за 5-6 мюце
дв1 гри оду вдома та на виТздг Перша гра вщбуваеться на пол! команди, яка краще
З1'грала стиков! |гри. Якщо команда не з'являеться на гру, Тй зараховуеться

поразка I вона змггаеться з подальшого роз1грашу змагань. Команди , яю програли
стиков! 1гри, грають за 7-8 мюце. Перша гра вщбуваеться на пол1 команди , яка мае
кращ| показники в стикових 1грах. Якщо команда не з'являеться на гру, Тй
зараховуеться поразка I вона змтаеться з подальшого роз1грашу змагань.

3.Команди , яю зайняли в трупах 3-4 мюця роз1грують мюця з 9 по 16 (в груповому
етап! - 2 групи по 4 команди грають по колу з послщуючими стиковими 1грами).

4.Матч|" першого кола чемшонату проводяться на спортивних майданчиках команд,

вказаних в календар! першими.
5.Матч! другого кола чемпюнату проводяться на спортивних майданчиках команд,

вказаних в календар! першими
6.Протягом чемпюнату матч! повинж розпочинатися не ран1ше 11.00. Якщо матч!

проводяться в робоч! (будн|) дн1 то Тх рекомендовано розпочинати не ран!ше 14.00.
7.При визначент часу початку матч1В клубам рекомендуеться приймати до уваги час

початку ВС1Х матч1В туру для збтьшення можливост! перегляду глядачами Ытернет
транслящй.

Стэття 8. Календар, зм1ни в календар! (перенесения матч1в)

1.Проект плану-календаря Чемпюнату розробляеться Ком1тетом та розсилаеться
клубам не тз^ше Н1Ж за 15 дн1в до початку чемпюнату для узгодження
(протягом 3 робочих ДН1В), теля чого затверджуеться Виконкомом АФУ та
Виконкомом УАФ.

2.У проекл плану-календаря вказуються базов! дн! проведения чемп!онату.

3.1гровими днями чемп!онату визначаються п'ятниця, субота, недшя. Резервний

день може призначатися на будь-який день тижня, що мае бути вщображено в
календар! змагань.

4.Зм!щення дати проведения матчу на один день вщ базового не вважаеться

переносом.
5.У раз! виникнення форс-мажорних обставин, ршення щодо дати проведения

матчу приймае Ком^ет.

6.Право переносу матчу у випадках, не передбачених Регламентом, належить
Ком!тету, теля стльного погодження з клубами, матч яких переноситься.

7.Не допускаеться перенос дати проведения матчу (за винятком випадюв,
передбачених п. п. 4, 6 даноТ статт!).

СтаГПГПЯ 9. Визначення мюць у туршршй таблиц!



Стаття 10. Перех/'д команд до наступних етат'в змагань.
1. Зд|'йснюеться зпдно статл 7 цього регламенту.

Стаття 11. Нагородження

1.Нагородження переможщв I призер|'в чемпюнату проводить АФУ безпосередньо

по заюнченню вах етат'в чемпюнату.

2.Команда, що перемогла в чемпюнал, отримуе звання Чемп!он УкраТни серед

Ж1ночих команд вищоГ Л1ги, нагороджуеться Кубком та дипломом. Футболюти та
оф|Ц1ЙН1  представники  команди  нагороджуються  дипломами  та  золотими

медалями.
3.Команди,  яю пости друге  та  трете  М1'сця  нагороджуються  вщповщними

дипломами. Футбол1сти та оф|Ц1йн! представники нагороджуються дипломами та
вщповщно ср1бними та бронзовими медалями.

4.За результатами чемпюнату визначаються лауреати сезону в номшащях: Кращий

тренер,  Кращий  футболют,  Кращий  воротар, яю разом з  кращим
бомбардиром чемпюнату нагороджуються призами АФУ.

Стаття 12. Учасники змагань, обов'язков! вимоги

1.До учасл у  Чемпюнал УкраТни допускаються    клуби/команди ф1зкультурно-
спортивних товариств, вщомств та ДЮСЗ, спортивних та футбольних клуб!в.

2.Учасники чемпюнату УкраТни зобов'язаш виконувати статуты та регламентн! норми I

р|шення Ф1ФА, УвФА, ФФУ, АФУ; надати до АФУ необхщну заявкову документащю,
своечасно  сплачувати  внески  та  зд^снювати  |'нш1 обов'язков!  платеж! в
установленому порядку та терм^и.

3.Склад учасниюв змагань затверджуеться Виконкомом АФУ.
4.Клуб.який заявляе команду для учасл у змаганнях серед команд вищоТ Л1ги повинен

мати на прав! власносл або користування спортивну споруду.
5.Клуб повинен мати:

-Футбол!сток, яю здатн! вир|'шувати завдання, що стоять перед клубом;
-Квал|ф|кован1 тренерсью кадри;
-Медичний персонал вщповщноТ квал|ф|кацм;
-Оф|Ц1Йний веб-сайт (власн!  офМйно зареестрован! стор!нки у соц1альних

мережах)
6.У чемпюнал УкраТни з футзалу серед жЫочих команд вищоТ л!ги можуть брати участь

футбол!стки, яким виповнилося 15 роюв.
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М|сця команд у регулярному чемпионат! визначаються за бтьшою юльюстю

туршрних очок, набраних ними за тдсумками вах матч1в зпдно Статл 7. За
перемогу у матчах чемпюнату команд! нараховуеться три очки, за ычию - одне
очко, за поразку очки не нараховуються.
У вах випадках у раз! р1вносл туршрних очок у двох або бтьше команд перевага
надаеться команд!, яка:
а)мае кращ| показники в матчах М1Ж собою:
-юльюсть очок;
-юльюсть перемог;
-р1зниця забитих та пропущених м'яч1в;
-юльюсть м'яч!в, забитих на майданчику суперника;
б)мае кращу р1зницю забитих та пропущених м'яч!В у вах матчах;
в)мае бтьшу юльюсть забитих м'яч!в у вах матчах.



7.Допускаеться участь у чемпюнал футболюток, яким на момент заявки виповнилося
14 роюв у раз! дотримання наступних вимог:
-Наявнють спещального допуску л^аря про допуск такоТ спортсменки у дорослих

змаганнях;
-Наявнють шдивщуального допуску тренера команди на таку спортсменку на ТТ

участь у чемпюнатг Допуск оформлюеться на ф|рмовому бланку клубу та
зав1ряеться печаткою;

-Дозвт обох батьюв футболютки на ТТ участь у змаганнях серед дорослих команд,
зав|'рений в органах, що мають дозвт тдтвердження пщпиав о^б.

8.Футболютки, яю заявлен! на участь у чемпюнал УкраТни з футзалу серед команд

вищоТ л|'ги I за в^овим цензом можуть брати участь у всеукрашських змаганнях у

В1кових трупах, мають право виступати I за шш! команди (у д|вочих змаганнях) за
умови надання вщповщного дозволу кер1вництва команди вищоТ люи за яку вони
заявлен!.

9.Клуб - учасник чемпюнату повинен ствпрацювати з ДЮСЗ, в якому культивуеться
жшочий футзал (обов'язкова репональна приналежнють) та надавати допомогу в

учасл команд ДЮСЗ у всеукрашських змаганнях з футзалу серед жшочих команд
В1КОВИХ категорш (не менш як в одшй категорп). Пщтвердженням такоТ сп!впрац| мае
бути догов1р, який надаеться клубом до комггету П1сля його пщписання, але не
П1'зн1ше як за 2 мюя^ П1сля початку спортивного сезону.

10.Кожна футболютка, яка бере участь у чемпюнал повинна бути зареестрована в

одному з футзальних клуб!в\команд УкраТни, зпдно регламенту УАФ з! статусу та
трансфер!в футболгс^в (як профес!онал або аматор). Реестра^я футболютки
здшснюеться внесениям ТТ до БД УАФ та видачею паспорта футболютки.

11.Футболютки - професюнали, яю зареестрован! в клуб!, що бере участь у

змаганнях з футболу (вища люа), мають право виступати за будь-яку футзальну
команду I можуть бути зареестрован! в команд! з футзалу (п.2 ст. 17 Регламенту 31
статусу I трансферу футболюлв).

12.Клуб, в якому футболютка зареестрована в якосл професюнала, надае

вщповщний дозвт на участь у чемпюнал з 1ншого рТзновиду футболу (футбол,
футзал, пляжний футбол). У дозвол! мае бути вказана команда, за яку буде
виступати футболютка та термш, на який вона може бути зареестрована за шший
Р1зновид футболу.

13.Футболютки, яю зареестрован! в клубах, що беруть участь у змаганнях з жшочого

футболу I не мають статусу професюнала, можуть брати участь у змаганнях з
футзалу без обмежень, якщо процедура Ух реестрацГУ в футзальному клуб! проведена
вщповщно до вимог Регламенту.

14.Футболютка у перюд з 1 липня поточного року по 30 червня наступного року може
бути зареестрована за три футзальш клуби. Протягом цього перюду футбол!стка мае
право виступати в офщшних змаганнях ттьки за два клуби (ст.. 17 п. 4 Регламенту
ФФУ з! статусу I трансферу футболюлв).

15.Ус! 1НШ1 положения щодо статусу, трансферу, реестрацП' та переход!в футбол!СТ1В

-визначаються регламентом УАФ 31 статусу та трансферу футболюлв.

Сшаття 13. Змша назви клубу/команди

1. Змша назви клубу (команди) вщбуваеться за офщшним поданням клубу/команди I
затверджуеться Виконкомом АФУ теля перерахування на р/р АФУ обов'язкового
грошового внеску в сум! 2000 грн. (повна змша назви) або 1000 грн. (часткова
змша назви).



Стэття 14. Оформления заявковоТ документами та заявка на участь у

змаганнях

1.     У термш, встановлений АФУ, кожен клуб повинен надати до Комггету заявков!

документи:
1.1.Нотар1ально зав1реш копи установчих докуменлв клубу: Статут, Свщоцтво про
реестра^ю, витяг  з  единого державного реестру. Повторно вказаш документи
надаються лльки при внесены зм1н I доповнень. В ншому випадку надаеться заява-
пщтвердження вщсутносл зм1н.
1.2.Дат про кер1вний склад клубу (президент, генеральний директор та т.), який мае

право пщпису ф^ансових I розпорядчих докуменлв,контраклв.  Вказати контакты
телефони.
1.3.Орипнали контраклв футболюлв, тренер1в та оф^йних представниюв,

зарахованих до штату клубу, зав1рених печаткою клубу у трьох прим1рниках (при
наявносл):
1.3.1.перший прим1рник контракту повертаеться клубу;
1.3.2.другий прим1рник контракту клуб зобов'язаний видати прац1вников1;

1.3.3. трелй прим1рник контракту залишаеться в АФУ для обл^у.Ва футбол1сти

повинн! подати в письмов1й форм1 ЗАЯВИ на проведения реестрацн в Базу
даних УАФ.

1.4. До надрукованого у двох прим1рниках заявкового листа команд вноситься не

бшьше 20 пр1звищ футболюлв, з них м1Н1мум два воротар! (\з зазначенням
Тх послйних номер1в на футболках вщ першого до дев'яносто дев'ятого) I не
бшьше 9 пр|'звищ оф|Ц1йних представниюв. Заявковий лист команди

пщписуеться кер|'вником клубу, головним тренером, спортивним л^арем та
зав|'ряеться печатками клубу, л^увального диспансеру або 1ншого
спец|'ал1зованого медичного закладу ф|зкультурно-спортивноТ

спрямованосл.

1.5.У заявковому лисл пр1звище, 1м'я та по-батьков! футболюта повинн!

вщповщати  паспортним  даним.  Якщо  футболют  виступатиме  пщ
псевдон|'мом, то псевдон1м вписуеться в дужках ысля пр1звища, 1м'я та по-
батьковй

1.6.Коп1я плалжного доручення про оплату заявкового грошового внеску у сум!

визначен!Й Виконкомом АФУ (якщо такий юнуе)
1.8.Копи громадянських паспорлв (перша сторшка)/свщоцтв про народження (для

неповнол1ТН1х) нових футболюток та оф|Ц1йних представник1в, а також у
випадку зм^и пр1звища спортсменки. Разом з котею паспорту додаеться документ
(його коп1я), що визначае пщставу такоТ зм1ни.

1.9.Копи диплом1в про спец1альну освпу тренер1в, або документи, яю посвщчують

вщповщну квал1ф1кац1ю.

1.10.Паспорти фут^олгслв, видан! АФУ.

1.11.Особиста заява спортсменки про и участь у чемпюнал з футзалу пщ епдою АФУ

за певний клуб у поточному спортивному сезоы та дае згоду на оприлюднення
своТх особистих даних зпдно чинного законодавства УкраТни.

1.12.Особиста заява-дозвт обох батьюв (оп1кун|'в) футбол|'стки, в яюй вони дають згоду

на участь своеТ неповнолггньоТ дитини у змаганнях пщ епдою АФУ за певний
клуб та надають дозвт на оприлюднення особистих даних своеГ дитини згщно

чинного законодавства.

1.13.Догов1р на ствпрацю з ДЮСЗ на поточний спортивний сезон.
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1.14.1нформац1ю про день тижня, в який будуть проводитися домашт поединки.

1.15.Клуб надае на електронному носи шформац^ визначену пунктом 1.2 ^еТ
Стагп та наступну жформа^ю:

•заявковий лист команди (у формат! М|сгозо^^ \Л/огс! зпдно зразка);

•фото команди в 1гров!й форм! з емблемою клубу;

•юридичну адресу та банювсью рекв!зити футзального клубу/команди,
спортивно!"  бази  (обов^язково  зазначити  номери  телефоыв,  факсу,

електронну адресу, адресу нтернет-сайту);

•довщка про юторю команди (з урахуванням останнього сезону), склад
кер!вництва клубу (в окремому файл!);

•логотипи клубу/команди (формат - Соге1, Р^о^з^ор) та по можливосл
логотипи спонсор!в.

1.16.Угоду 31 страховою компажею про страхування футбол ют!В пщ час спортивно"!"

Д1ЯЛЬНОСТ1.

1.17.Акт (сертиф|кат) державно! комюи з контролю за станом спортивних споруд у

вщповщност! до Постанови Кабнету М|нютр!в УкраТни вщ 18 грудня 1998
року № 2025 Про порядок пщготовки спортивних споруд та ^ших
спец!ально вщведених м|"сць для проведения масових спортивних та
культурно-видовищних заход!в.

1.18.Угоду про оренду спортивно!" споруди, або документи, що засвщчують право

власност! (користування) спортивною спорудою, в яюй команда клубу буде
проводити матч!.

2.Заявка команд проводиться зпдно з граф^ом, затвердженим Ком!тетом.

3.Вщповщальнють за правильнють оформления поданих заявкових докумен^е несе

кер!вництво клубу/команди.

4.Футбол!ст, який не мае Паспорта футболюта, не може бути заявлений за

команду. ^кар та масажист, яю не мають документа про вщповщну освггу не
можуть бути внесен! до заявкового листа.

5.Команда, клуб якоТ мае заборгованють перед ФФУ та/або АФУ до заявки не
допускаеться.

6.За кожну футболютку-лепонера, пр1звища якоТ внесено у заявковий лист
клубу/команди, клуб/команда зобов'язаний до зд|йснення заявки перерахувати

грошовий внесок у сум!   2000 грн. на розрахунковий рахунок АФУ ттьки у
випадку першоТ реестрацм такого футболюта-лепонера в БД УАФ. При вах
посл!дуючих переходах такоТ футболютки, зареестрованоТ в ФФУ, клуб, який
вносить його до заявкового листа, оплату не проводить.

7. Для заявки футболют!в для участ! в чемпюнат! встановлений загальний

терм!н(трансферн перюди)з 10.08.2020р. по 01.11. 2020р.та
з 11.01.2021р. по 05.02.2021р.
Дозаявка футболю^в та перехщ з клубу/команди в клуб/команду поза трансферних
перюд!В не дозволяеться, окр|м випадю'в, передбачених Регламентом УАФ з!
статусу I трансферу футбол|"ст1"в.

8.   Вщзаявка  футболюлв,  кер!вного  та  тренерського  штату  клубу/команди,
зд!йснюеться впродовж усього сезону зпдно офМйного листа клубу/команди за



Стэття 16. Використання комерцшних прав

1.   Використання комерц1йних прав зд|йснюеться у вщповщност! до нормативних

докумен^е Ф1ФА, УСФА, ФФУ,АФУ та чинного законодавства УкраТни.

Стэття 17. Медико-бюлопчне забезпечення

1. Вс1 футболюти повинн! бути на обл1ку в репональному спортивно-ф|'зкультурному

диспансер! або в медичшй установ!, яка мае право здмснювати допуск до спортивних
змагань.

Стэття 18. П/Мсця проведения матч!в

1.1.  Матч! проводяться у спортивних спорудах, яю заявлен! клубом/командою та

вщповщають таким вимогам:

•1гровий майданчик,  що мае стандарты розм!ри (м1Н1мальн! розм1ри для
чемпюнату 18 х 36 м) з яюсним покриттям та розм!ткою, яю вщповщають

Правилам гри у футзал Ф1ФА;
•електронне табло;

•пщключення до 1нтернету (рекомендовано);
•роздягальы для футболюток команд-учасниць, яю обладнан! душем з холодною

та гарячою водою;
•юмнату для арб!тр1в;
•5 М1сць в \/1Р-зон! для клубу-гостей (за наявносп);

•М1'сця для офМйних ос!б команд у межах техычноТ площ|, яю не повинн!

перешкоджати огляду глядачам;

•прим|щення (мюце) облаштоване для проведения прес-конференцп (флеш-
1нтерв'ю).

2.Прийом спортивних споруд на вщповщнють встановленим вимогам проводиться

комгаею з контролю за станом спортивних споруд не тзыше, ыж за 14 дн!в до
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Стэття 15. Фшансов! умови

1.Клуб/команда несе вс1 витрати, пов'язаы з участю його команди в чемтона^, у тому

числ1 з можливим залученням бюджетних кош^в, яю передбачеы на розвиток
ф|зичноТ культури I спорту в репональних (мюцевих) бюджетах.

2.Для вщшкодування витрат, пов'язаних з проведениям чемпюнату, Виконком АФУ

затверджуе суми та термти оплати клубами/командами   заявкових та шших
грошових внесюв, що перераховуються на п/р АФУ 26007486818 в АТ Райффайзен
банк АВАЛЬ, МФО 380805, /дентеф^кацшний код юридично'1 особи 20026349.

3.Суми гонорар1в та норми витрат на вщрядження арб1тр|'в та спостер1гач1в арб1тражу

матч1в встановлюються та затверджуються Виконкомом АФУ I доводяться до вщома
клуб|'в/команд. (Додаток №1)

4.Якщо матч не вщбувся виплата гонорару за арб1траж та спостереження арб1тражу
зд|йснюеться як за виконану роботу, за умови, що спостер1гач арб1тражу та арбпри
прибули на М1сце проведения матчу.

пщписом уповноваженого представника клубу/команди, зав1реного печаткою клубу
та додатку до контракту (при наявност!) про його розторгненя.



початку змагань. Акт про готовнють спортивноТ споруди до змагань направляеться в
АФУ за 5 ДН1В до початку першого туру.

3.У спортивних спорудах, не прийнятих ком^ею з контролю за станом спортивних

споруд та/або яю не вщповщають вимогам Правил гри, проводити матч!
забороняеться.

4.Клуб/команда  зобов'язаний пщ час матчу розм^увати наявш (отримаш вщ
зац^авлених оргашза^й) банери УАФ, АФУ та рекламу зпдно спонсорського
пакету АФУ, затвердженого Презид1ею АФУ.

5.У спортивних спорудах забороняеться розм1щення реклами тютюнових компатй,
апта^я, оголошення пол^ичноТ спрямованос^ та р1зного роду полггичш дм.

Стаття 19. Обов'язки клубу/команди-господаря

1.Клуб/команда-господар зобов'язаний перед початком чемпюнату  призначити

менеджера матчу  та контактну персону  для ствпрац! з  арбгграми та
спостер1гачем арб^ражу матчу/директором матчу.

2.Менеджер матчу  повинен забезпечити пщготовку мюця проведения матчу

вщповщно до вимог п. 1 ст. 18 Регламенту та Правил гри, а також:

•наявнють на флагштоках спортивноТ споруди Державного Прапора УкраТни;

•демонстратор фол1в;

•електронний годинник;

•чергування медперсоналу з необхщними медикаментами;

•два офщшш м'яч! АФУ;

•телефонний зв'язок спостер1гачу арб|тражу для передач! шформацм в АФУ
пюля заюнчення матчу; при необхщнос^ окреме прим|'щення для перегляду
вщеозапису матчу протягом 60 хвилин теля його заюнчення;

•бажано виготовляти програмки матчу та аф^, яю випускаються клубом, та
на яких обов'язково повинт бути логотипи УАФ, АФУ та партнер1в;

•безпечний пщ'Тзд I прохщ у спортивну споруду учасниюв матчу;

•надати необхщний персонал та 1нвентар для протирания майданчика у

проце^ проведения матчу;

•разом з службами охорони I дире^ею спортивноТ споруди забезпечити
безпеку глядач!в, особисту безпеку учасниюв матчу та офщ^них ос!б;

•розм!щення рекламних банер1в та ншоТ продукцм на спортивн!й споруд!;

•надати команд^гостей для передматчевоТ розминки не менше 4-ох м'яч!в;

•надати негазовану воду пщ час матчу.

3.Вартють квитюв для вщвщування матч!в визначае клуб/команда-господар.

4.Клуб/команда-господар надае команд! - гостей:

•   роздягальню, обладнану мюцями для сидшня, В1шалками, душем з холодною
та гарячою водою, не менше ыж на два М1сця;
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5.Забезпечити спостер1гачу арбггражу матчу та арбтру телефонний зв'язок; при
необхщносл - окреме прим^ення з вщповщними техычними засобами для

перегляду вщеозапису матчу впродовж 60-ти хвилин теля його заюнчення.
6.Використання  музичного  оформления  через  пщеилюючу  звук  апаратуру

дозволяеться лльки у тих випадках, коли м'яч не знаходиться в грг

7.Не дозволяеться використання М1крофона на майданчику та в техычы'й площ| для
пщбадьорювання команди або для збудження емощй глядач1в.

8.У раз1 незабезпечення необхщних умов для проведения мал-мв чемпюнату команд|
клубу/команд^господарю може бути зараховано техычну поразку (0:5), командн
суперниц! техычну перемогу (5:0), а до клубу/команд! господаря застосовуються
дисципл^ары санкцм.

9.Дозволяеться виступ танцювальноТ групп та поява талюману клубу/команди на
майданчику до початку матчу, в перерв! матчу та пщ час командних хвилинних
перерв (тайм-аулв).

Ю.Клуб/команда-господар несе вщповщальысть за громадський порядок та безпеку

до, пщ час та теля матчу в спортивый споруд! та на прилегл^ до нет територм,
що визначена у паспорт! спортивно!' споруди.

11.Клуб/команда господар, через  контактну персону, забезпечуе  особисту
безпеку бригади арблр|в, спостер1гач1в арбтражу та офщ!йних ос!б АФУ та УАФ
пщ час виконання ними офМйних обов'язюв.

12.3 урахуванням вимог до забезпечення громадського порядку I безпеки пщ час

проведения матч!в, клуб/команда господар зобов'язаний забезпечити присутнють
представниюв   орган!В правопорядку в  юлькосл, достатн^ для протидм
порушенням громадського порядку, охорони глядач!в \  учасниюв змагань у
спортивн!Й споруд!, а також безпеку оф|Ц1Йним особам матчу, команд^гостей
вщповщно до розробленоТ стратеги безпеки, плану евакуацм громадян у раз!
виникнення надзвичайних, непередбачуваних обставин.

13.Клуб/команда господар надае для вбол!вальниюв команди-гостей спец1ально
вщведений сектор, мютюсть якого повинна бути не менш 10% вщ загально'Г
юлькосл  глядач1в,  забезпечуе  безпечний  вхщ до  сектору  та  охорону
вбол!вальниюв команди-гостей представниками охоронних структур. У раз!

наявносл втьних М1сць та П1'сля звернення команди гостей, юльюсть Тх глядач!в
повинна бути збтьшена.

14.Вбол1вальники, яю займають спец1ально вщведений гостьовий сектор спортивно!'

споруди, вважаються вбол!вальниками клубу/команди гостей. Реал!зац|"ю квитюв
у гостьовий сектор зд|йснюе клуб/команди гостей. Заявку на бронювання квитюв
для команд гостей необхщно надюлати в письмов^ форм! не п!зн|'ше Н1Ж за 3 дн!
до початку гри.

15.У спортивый споруд! та на прилеглм до не!' територм до, пщ час та теля матчу
заборонено використання тротехычних засоб!В. У раз! порушення ^еТ норми до
клубу/команди застосовуються дисциплнары санкци.

16. Клуб/команда зобов'язаний проводити з вбол!вальниками вщповщну роботу

щодо недопущения аклв расизму, вандал|'зму, хул!ганськоТ поведшки до, пщ час
та теля матчу.

СтдШШЯ 20. Порядок прийому команди гостей

1. Клуб/команда господар повинен не тзы'ше, ыж за 5 ды'в до проведения матчу,

визначити М1сце проведения, час його початку та письмово I в телефонному режим!
повщомити про це клуб/команду гостей та Комтет.
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1. Клуб/команда господар зобов'язаний перед початком чемпюнату призначити

контактну персону для ствпрац! з арбпрами та спостер1гачем арб!тражу матчу.

.2. Контактна персона забезпечуе:

•сприяння в придбанн! квитюв на зворотшй про^д;

•особисту безпеку, в тому числ! майнову, арб1тр1в та спостер1гача арб!тражу пщ

час виконання ними офщмних обов'язюв;

•вщсутнють сторонн|"х ос!б у юмнал арб1тр|'в. Кр1м арб1тр1в, у шй мають право
перебувати лльки спостер1гач арб|'тражу та/або запрошен! ними особи;

•допомогу при проведены наради з представниками команд;

СтаГПГПЯ 22. Вимоги до 1грового е^шрування футбол 1сток

1.Основне 1грове еюп1рування футболюток складаеться з футболки, шорлв, гетр|'в,

щитк1в та взуття.

2.Кольори футболок, шорлв I гетр!В футболюток команд суперниюв не повинн!
зб!гатися.

3.Кольори футболок футбол!сток команд не повины зб!гатися з кольорами футболок
арб!тр|в. Якщо кольори футболок арбпр!в сп1впадають з кольорами футболок
футболюток (кр!М воротаря), зм!нювати футболки повины арб!три.

4.Кольори футболок воротар1в команд суперниюв повинн! вщр1знятися М1Ж собою, а

також вщ кольор!в футболок 1нших футбол|'сток, арблр1в. Кольори гетр1в воротар|в
не повинн! збюатися з кольорами гетр1в команд суперниюв. Якщо кол1р гетр1в
воротар!В сп!впадае з  кольором гетр1в команд суперниюв, воротар! повинн!
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СтаГПГПЯ 21. Обовязки клубу/команди господаря щодо прийому

спостер1гача арб1тражу та

2.Клуб/команда гостей повинен, не тзтше ыж за 3 дш до прибуття команди,

письмово та в телефонному режим! повщомити клуб/команду господаря про дату,
час прибуття, кшькють вбол!вальниюв та юлькюний склад делегацм I погодити час

та мюце проведения тренувань.

3.У раз1 порушення вимог пунклв 1 та 2 ц\е'\ статп, до клуб1в застосовуються

дисциплнары санкцм.

4.За зверненням клубу/команди гостей офщ^ний представник клубу/команди
господаря зобов'язаний зустр1ти команду гостей та допомогти в розм^еш и у
готелг Менеджер матчу зобов'язаний зустр!ти команду-гостей у спортивн^
споруду, де буде проходити матч за дв! години до його початку та надати допомогу

в розм^енн! команди та ТТ перебуванш у спортившй споруд^
5.У раз!  |'гнорування офщ^ними представниками команди гостей пропозищй

клубу/команди  господаря  щодо гаранлй безпеки,  в  тому числ1  майновоТ,

паркування  автотранспортних засоб1в у  не вщведених для цього М1сцях,
клуб/команда господар не вщповщае за можлив! завдан! збитки (необхщно надати

письмову довщку спостер1гачу арб1тражу матчу про вщмову клубу/команди гостей
вщ послуг клубу/команди господаря).

6.Клуб/команда господар зобов'язаний надати команд| гостей не менше п'яти мюць

у лож! для почесних гостей (\ЛР) (при наявносл) зпдно з поданою заявкою, що мае
над^ти вщ клубу/команди гостей не П1зн!ше, Н1Ж за 3 дн! до початку матчу.



змшювати гетри. Якщо кольори футболок арбггр|в ствпадають з кольорами
футболок воротар1в, зм^ювати футболки повины воротарг Якщо кольори
футболок воротар1в сшвпадають л/мж собою, змшювати футболки повины воротар!
команди гостей. Форма гравця, який мняе воротаря повинна ствпадати по
кольору та дизайну з футболкою воротаря. Не допускаеться порушення цтюност!
футболки гравця, який мшяе воротаря, тобто, виключаються р|'зномаыты вир1зи
для забезпечення наявносл пр1звища та номера даного гравця. Допускаеться
в^дсутнють номера на футболц/ гравця, який м'тяе воротаря, якщо в/я мае

номер на /грових шортах, л/б яким його пр^звище занесене до рапорту арб^тра.

5.Якщо кольори футболок воротар1в команди господар|'в ствпадають з кольором
1гровоТ форми команди гостей, змшювати футболки повины воротар! команди
господар1в.

6.Футболка повинна мати коротю (до нижньоТ трети ни плеча) або довп рукави.

7.Пщшортники мають бути однакового кольору з шортами. Вони не мають досягати
верхньоТ частини колша.

8.Манишки запасних гравщв одыеТ  команди повины бути одного кольору та

вщр1знятись вщ кольор1в 1гровоТ форми команд та манишок запасних гравщв
команди суперника.

9.На футболц! спереду повинна бути емблема клубу, а позаду номер, за яким
пр1звище футболюта внесене до листа рапорту арбпра. На шортах гравц1в
спереду повинен бути номер, який вщповщае номеру на футболцг Ця вимога
стосуеться I воротар|'в.

10.Емблему клубу дозволяеться надрукувати, виткати або нашити у вигляд| знака на
будь-якому предмет! комплекту форми:

а)на футболц! - максимальна площа емблеми 100 см2. Розм!щуеться спереду
зл!ва футболки на р!вж грудей над будь-яким горизонтальним написом
спонсора клубу;

б)на шортах - максимальна площа емблеми 50 см2. Розм!щуеться спереду з
Л1вого або правого боку;

в)на гетрах - максимальна площа 12 см2. Розм!щення довшьне.

11.Номери на футболках повинж розм!щуватися по центру 31 спини. Висота номера
повинна бути вщ двадцяти п'яти до тридцяти п'яти сантиметр|'в, ширина - не
менше дванадцяти сантиметр|'в. Ширина смуги номера - не менше трьох
сантиметр1в. На смугастих футболках номери наносяться на однокольоровому
прямокутнику.

12.Номери на шортах розм|'щуються спереду в будь-якому мющ з правого або л!вого
боку. Висота номер1в - вщ десяти до п'ятнадцяти сантиметр1в.

13.Вс! номери повинж бути одного кольору, контрастно вщр1знятися вщ кольору
футболки (шорлв) I не М1стити в соб! елеменлв реклами або дизайну.

14.Розм|'щення реклами спонсор1в або товар1в на еютровщ допускаеться у таких

мюцях:

а)не бшьше трьох елеменлв спереду футболки. Загальна площа  рекламного

поля не повинна перевищувати 300 см2. Рекламы написи можуть бути будь-якого
кольору, а за висотою не бтьше 10 см.;

б)розм!щення реклами на номерах та ком1рцях футболки заборонено;
в)на шортах, окр1м зони нанесения номера. Площа кожного рекламного поля не
повинна перевищувати 100 см2. Рекламы написи можуть бути будь-якого кольору,
а за висотою не бтьше 10 см.

15.Розм1ри елемеыпв реклами виробника еютровки не повины перевищувати:
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24. Процедура перед початком та теля закшчення матчу

1.За 30 хв. до початку матчу команди можуть виходити на розминку, за 10 хвилин до

початку матчу повертаються в роздягальню, за 6 хвилин шикуються для перев1рки
еютрування та виходу на майданчик.

2.За 4 хвилини до початку матчу ^форматор запрошуе футболюток команди гостей по
одному, називаючи пр1звища та 1гровий номер, розташуватися в центр| майданчика
обличчям до центрально!' трибуни. Так само на майданчик запрошуеться команда
господар. Арбггри запрошуються на майданчик останжми та розташовуються М1Ж
командами. Футболютки вггають глядач!В.

3.Футбол1стки команди гостей перед початком матчу розташовуються навпроти

своеТ техшчноТ зони, проходять повз арб!тр1в I команду господар1в, вггаючи кожного
рукостисканням, П1сля чого повертаються на початкову позиц|'ю, проходячи за
футболютами команди господар1в та арбпрами, П1сля чого футбол|'стки команди

господаря  проходять  повз  арбпр1в,  в|'таючи  кожного  рукостисканням, I
повертаються на початкову позиц|'ю, проходячи за арб|'трами.

4.Пюля прив1тання арб1тр, шляхом жеребкування з кап^анами команд, визначае
право вибору воргг та право початкового удару.

5.Пюля  проведения  жеребкування  каттани  команд,  у  раз!  необхщносл,
забезпечують командне фотографування, розташувавшись бтя середньоТ Л1нм
свое'Г половини майданчику.

6.Обов'язковим е рукостискання головних тренер1в команд бтя лав запасних до

початку та пюля заюнчення матчу. 1нщ1атором рукостискання виступае головний
тренер команди господаря.
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а)на футболц! - 20 см2;
б)на шортах - 12 см2;

в)на гетрах-12 см2;

г)на рукавичках воротаря - 5 см2.

16.Реклама тютюнових компаый на еютруванн! футболюпв забороняеться.

17.Футболютка, еюшрування якоТ не вщповщае Правилами гри I вимогам дано! стагп,

до учасл у матч! не допускаеться  арбпром, а до клубу застосовуються
дисциплшарш санкци.

Стаття 23. Оргажза^я трансляцн матчу

1.Клуб/команда господар матчу мае право оргашзовувати транслюцТю матчу на

репональних телев1зшних каналах без погодження з АФУ.

2.Трансляц1я матчу на нацюнальних каналах оргашзовуеться клубом/командою

господарем та погоджуеться з АФУ.

3.Кожному клубу/команд! рекомендовано транслювати домашш матч! в прямому
еф|р| через мережу Ытернет.

4.Теле-, вщео-, ^тернет- та радютрансляцм зд^снюються клубами/командами або
АФУ за погодженням з клубами/командами.

5.Клуб/команда несе вщповщальнють за використання бренду АФУ.

6.Реал1зац1я прав, визначених ц1ею статтею здмснюеться у вщповщносл до

встановленого Виконкомом АФУ порядку.



7.Пюля заюнчення матчу футболютки дякують глядачам за пщтримку. Каттани

команд рукостисканням дякують арб^рам та один одному за проведений матч.
8.У техшчшй площ1 пщ час матчу, поряд з заявленими на матч футболютками,

дозволяеться знаходитись максимум шютьом офщшно заявленим представникам,
яю внесен! в лист рапорту арб^ра. За вихщ офщ^ного представника за меж!
техжчноТ площ! пщ час матчу до винноТ особи та клубу/команди застосовуються
дисциплнарф санкцм.

9.У раз! порушення вимог, визначених фею статтею на клуби/команди накладаються

дисципл|'нарн1 санкцм зпдно дисциплшарних правил ФФУ.

Стэття 25. Матч. Оргажзащя, учасники, замша футбол 1СТ1 в

1.Офщ|'йн1  представники  клуб!в/команд  перед  початком матч!в  чемпюнату
зобов'язаш:

1.1. За 55 хвилин до початку матчу надати арбпру паспорти футболюток та

стор^ку листа рапорту арб^ра з вписаними друкованими лггерами
пр1звищами та 1менами не бтьше чотирнадцяти футболюток (п'яти гравфв
стартового складу та дев'яти запасних гравфв) 13 зазначеними номерами
кожного футболюта, а також не бтьше шести офМйних представниюв
команди.

2.Пюля проведения процедури вщповщнооп оаб внесених до листа рапорту
арбпра, Д1ють наступи! положения:

2.1.Якщо будь-хто 13 футбол|'сток першоТ п'ят|рки, зазначених у лист^ рапорту
арбпра, не мае можливосл взяти участь у матч!, йогоЛх можна замшити
футбол!стом/футбол1стами якого внесено до рапорту арбпра до початку
процедури перев!рки паспорлв футбол!сток.

2.2.Футболютка, пр!звище якоТ не внесено до рапорту арб^ра, не мае права брати

участь у матчг

2.3.Якщо футболютка, яку в процеа матчу, вилучено, або не внесено до рапорту
арбпра, у подальшому безпосередньо брав участь у матч!, то команд!

зараховуеться техжчна поразка (0:5), команднсуперниф техн!чна перемога
(5:0), а до клубу/команди застосовуються дисципл^арш санкцм.

3.Футболютка, пр!звище якоТ внесено до рапорту арб^ра, вважаеться учасником

матчу, нав!ть якщо вона не виходила на замту (не брала безпосередню участь у
матч|).

4.Офщ|йний представник клубу/команди, пр|'звище якого внесено до рапорту
арб!тра, вважаеться учасником матчу.

5.За внесения до рапорту арбпра, пр!звища вщстороненоТ вщ учасл в матчах або

незаявленоТ футбол!стки, у раз!, якщо ця футбол|'стка безпосередньо не брала
учасл у матч!, до клубу/команди застосовуються дисциплнары санкцм.

6.За внесения до рапорту арб^ра, пр!звища вщстороненоТ вщ учасл в матчах або

незаявленого  офМйного  представника  клубу/команди,  до  клубу/команди
застосовуються дисциплтарФ санкцм.

7.За внесения до рапорту арб^ра, пр!звища вщстороненоТ вщ учасл в матчах або

незаявленоТ футболютки, у раз!, якщо ця футболютка безпосередньо брала участь
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Стэття 26. Припинення, догравання, вимушений перенос матчу

1.У раз! припинення матчу арб1тром за вини оджеТ з команд, Тй  зараховуеться

техн!чна поразка з рахунком (0:5). Якщо рахунок вщповщного матчу на момент
припинення вищий, жж (5:0) на користь команди, яюй зараховуеться перемога, то
зберюаеться бтьш високий результат.

2.Якщо матч припинено, р!шення щодо матчу приймае ДК АФУ у порядку
передбаченому Дисциплшарними правилами ФФУ.

3.У раз!, якщо матч  припинений з  вини обох команд, то обом командам

зараховуеться техжчна поразка (0:5).
4.У випадку припинення матчу до заюнчення 1грового часу або будь-якого

додаткового часу через форс-мажорж обставини, вш дограеться, як правило,
наступного дня з хвилини, на яюй вш був припинений, футболютами команд, яю
були внесен! до листа рапорту арб^ра перерваного матчу, як правило, на
майданчику де вш проходив. В шшому випадку р1шення щодо матчу приймае ДК
АФУ.
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у матч|, команд! зараховуеться техжчна поразка (0:5), а до клубу/команди
застосовуються дисциплшарж санкцм. Якщо р1зниця м'яч!в бтьша або дор1внюе
п'яти на користь команди, яюй буде зараховано техжчну перемогу - рахунок матчу

залишаеться незмшним.

8.Якщо до рапорту арбпра, у складах обох команд внесен! пр1звища вщсторонених

вщ учасл  в  матчах або  незаявлених  футболюток,  але ц|  футболютки
безпосередньо не брали учасп у матч!, до клуб1в/команд застосовуються

дисциплшарж санкцм.

9.Якщо до рапорту арб^ра, у складах обох команд внесен! пр1звища вщсторонених

вщ учас^ в матчах або незаявлених футболюток I щ футболютки безпосередньо
брали участь у матч!, тод| обом командам зараховуються техжчж поразки (0:5), а
до клуб!в/команд застосовуються дисциплшарж санкци.

10.Офщмн! представники клубу/команди та запасж футболютки, пр1звища яких

внесен! до рапорту арбпра, пщ час матчу повинж перебувати на мюцях,
вщведених для них у техжчжй площ|.

11.За вихщ оф|Ц|'йного представника за меж! техн!чноТ площ| пщ час матчу до винного

представника та клубу/команди застосовуються санкцм зпдно Дисципл^арних
правил ФФУ.

12.Офщ!йн1 представники, пр1звища яких не внесено до рапорту арбитра, пщ час

матчу не мають права перебувати у межах техжчноТ площ| та 1грового майданчика.

13.Розминка запасних футболюток пщ час матчу дозволяеться за лавою запасних

своеТ команди, або в чггко визначених арбпром на передматчев|й нарад! мюцях.

14.Замши проводяться з числа футболюток, пр1звища яких внесен! до листа рапорту
арбитра, в необмежежй ктькостг

15.У склад! команди в матч! одночасно на майданчику може перебувати 2 (дв|)
футболютки-лепонер!в.

16.У склад! команди на матч можна зад!ювати не бтьше двох гравц!В фарм-клубу
(якщо такий е та виступае в чемпюнал УкраТни серед команд ПершоТ л1ги )



СтатГПЯ 27. Пюляматчева пресс-конференщя (флеш^нтерв'ю)

1.Протягом 15 хвилин  пюля  заюнчення  матчу  чемпюнату  рекомендовано

проведения прес-конференцм (флеш-нтерв'ю) за участю головних тренер1в
команд. Прес-конференц!Ю (флеш-1нтерв'ю) необхщно проводити на фот банера з

логотипами ФФУ, АФУ, клубу та партнер|'в АФУ та клубу. Вщповщае за оргажза^ю
I  проведения  прес-конференци  (флеш-1нтерв'ю) менеджер матчу  клубу-
господаря майданчику.

2.На прес-конференц^ (флеш-1нтерв'ю) учасники повинн! толерантно ставитися

один до одного, до спостер!гача арб^ражу та арб1тр1в I не допускати некоректж

висловлювання на Тх адресу.

3.У раз! некоректних вислов!в оф|Ц1йних представниюв клубу/команди пщ час прес-

конференцм (флеш-1нтерв'ю), до клубу/команди застосовуються дисциплЫарш
санкцм.

СтдГПтя 28. Порядок та надання вщеозапису матчу для розгляду

1. Вщеозаписи матчу, у раз! потреби перегляду, клуб повинен надати спостер|'гачу
арб^тражу П1сля заюнчення матчу. Протягом 48 годин, за вимогою Ком1тету,
клуб/команда зобов'язаний направити повний вщеозапис матчу в АФУ. На вщео
повинен бути заф^сований весь матч, вихщ команд I арб1тр1в на майданчик, I те,
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5.Час та причини припинення матчу повинж бути вщображеж в рапорт! арб^ра.

6.Рахунок та дисципл^арш санкцм  з1граноТ  частини матчу при дограванж
збер1гаються.

7.Матч не дограеться з причин:

7.1.втручання в нього тре^х оаб, у тому числ!  вбол!вальниюв;

7.2.недисциплшованоТ повед^ки футболюток оджеТ чи обох команд;

7.3.присутносл на майданчику в склад! оджеТ або обох команд менше жж 3
футбол юток.

8.У випадку, якщо команда за об'ективними причинами стзнюеться на гру не
бтьше, тж на 60 хвилин, арбггр матчу повинен провести матч та вказати в рапорт!
арбитра причини та час затзнення.

9.У випадку, якщо команда за об'ективними причинами стзнюеться на гру бтьше,
н|'ж на 60 хвилин, Ком^ет приймае р^ення щодо можливосл подальшого проведения
матчу.

10.У раз! вщмши матчу, р!шення щодо нього приймае ДК АФУ у порядку
передбаченомуДисциплтарними правилами ФФУ.

11.У раз! виникнення форс-мажорних обставин, р^ення щодо дати проведения
матчу приймае Комггет.

12.Право переносу матчу у випадках, не передбачених Регламентом, належить
Комггету, теля стльного погодження з клубами/командами, матч яких переноситься.

13.Не допускаеться перенос дати проведения матчу (за винятком випадюв,
передбачених п. п. 11-12 даноТ статл).
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як вони залишають 1грову зону. За необхщносл, котю вщеозапису матчу Комггет
направляв в Ком1тет арбпражу АФУ.

2.За вщмову надати вщеозапис матчу та порушення термУв надання вщеозапису

матчу в Комггет до клуб1в/команд застосовуються дисциплшары санкцп.
3.Клуб/команда -господар, на прохання клубу/команди гостей, повинен забезпечити

Тм умови для проведения вщеозапису максимум з двох позицш. У випадку
незабезпечення умов до клубу/команди застосовуються дисциплшарш санкцп.

4.Клуб/команда може, за власноТ ^щативи, направити через Комитет з оргашзацп та

проведения  змагань  до  Комггету  арб^ражу АФУ  вщеозапис  матчу для
методичного перегляду I можливоТ ощнки д^ арб1тр|'в та спостер^ача арбпражу.
Отримаы матер|'али будуть використаы при проведены оперативних робочих

нарад арб1тр1в та спостер|'гач1в арб^ражу з футзалу, та для пщготовки матер1алу
проведения навчально-тренувальних збор|'в арбггр1в та спостер1гач1в арб|'тражу з
футзалу.

Стаття 29. Мантулювання результатом

1.Матч, результат якого викликае сумтв щодо дотримання командами-суперницями

принцип1в спортивно!' боротьби, розглядае Ком1тет з етики I ЧесноТ гри ФФУ (дал! -
Ком1тет) та органи зд1Йснення футбольного правосуддя ФФУ, у порядку передбаченому
Дисципл1нарними правилами ФФУ.

2.Пщ час розгляду матчу можуть використовуватися:

а)вщеозапис матчу;

б)висновки експер^в;

в)рапорт спостер1гача арб1тражу;

г)письмову заяву представни^в АФУ, клуб1в/команд I репональних асо^а^й
футзалу, яю були присутн! на цьому матч^

д)матер1али преси та телебачення;

е)1нформац1Ю букмекер|'в, тощо.

3.Будь-яю пропозицм щодо стимулювання команди, окремих або групп о^б у будь-яюй
форм! для досягнення результату за пщсумками матчу в штересах третьо! сторони
заборонено I караеться накладанням дисципл^арних санк^й.

4.У раз! виявлення будь-якоТ пропозицп до оф|Ц1ЙноТ особи матчу або клубу/команди

вщ свого 1мен1 або вщ 1мен|' третьоТ сторони щодо мантулювання результатом
матчу, до представника |/або клубу/команди застосовуються дисциплтарш санкцм.

5.Надання оф|'ц|'йною чи тшою особою, яка працюе або зад1яна у футзал!, заяв та/або

1нших докуменлв, зм1ст яких не вщповщае д|'йсному переб1гу под1Й у спортивый
споруд| (на майданчику) до, пщ час та П1сля матчу, караеться накладанням
дисциплшарних санкц1Й,

СтатГПЯ 30. Вщповщальтсть клубу/команди, кер1вник1в та футболюлв

1. Клуби/команди, яю беруть участь в чемпюна^, зобов'язан! виконувати ва вимоги
Регламенту, проявляючи при цьому дисциплшованють, орган1зованють, повагу

один до одного та глядач!в.



2.Клуби/команди  та  офщшш представники,  спостер1гач1  арб1тражу,  арб^ри
зобов'язаж дотримуватися Кодексу етики I чесноТ гри Чесна гра - дисциплша I

повага та вести непримириму боротьбу з проявами корупфТ, обману I шантажу,
спробами використання гри в особистих ^тересах.

3.Клуб/команда несе вщповщальнють за поведтку футболюток своеТ команди та
офщ1йних представниш клубу за втручання в ди та некоректж вислови на адресу
спостер|'гач1В арбггражу та арб1тр1в.

4.Клуб/команда несе вщповщальнють за повед|'нку своТх глядач1в (вбол!вальниюв

команди), оф|Ц1йних представниш клубу в будь-якому матч1 у вщповщност! до
Дисциплшарних правил ФФУ та даного Регламенту.

5.У раз1 офщ^ного звернення АФУ з будь-якого питания, клуб/команда зобов'язаний

у дводенний строк (якщо 1нше не зазначено у звернеж) надати офщ^ну вщповщь.

6.Клуб/команда може приймати участь в М1жнародних матчах/туржрах за кордоном

та оргажзовувати туржри в УкраТн! за участю Ыоземних команд ттьки П1сля
1нформування та погодження з АФУ.

7.За порушення вимог Статуту АФУ, Регламенту та жших нормативних докумен^е
до клубу/команди |/або його офМйних представниюв, футбол1сток застосовуються
дисципл1нарн1 санкцм.

Стаття 31. Реестрац1я та порядок видач! Паспорту футбол1стки

1.Футболютка, яка бажае брати участь як футболгстка за один 13 клуб|в/команду
АФУ, повинна бути зареестрована ФФУ та заявлена АФУ.

2.Реестрафя футболюткам полягае у видач! Паспорта футбол1стки. Ттьки
зареестрована футболютка мае право брати участь у чемпюнатг Видачу

Паспорта футболютки проводить ФФУ.
3.У Паспорт футболютки вщображаеться Ыформафя про клуби, за яю вона була

зареестрована, починаючи з 14-р1чного В1ку.
4.Футболютка, яка не мае Паспорта футболютки до чемпюнату не допускаеться

та не може бути заявлена АФУ за клуб/команду.
5.При переход! футболютки до Ышого клубу/команди йому видаеться новий

Паспорт футболютки.

Стаття 32. Переходи футболюток

1. Переходи футболюток в нин клуби/команди зд^снюються зпдно Регламенту УАФ

31 статусу I трансферу футболю^в та в термши вказаж в п. 8 Статп 13.

Стаття 33. Протест. Порядок подання. Розгляд

1.Протест  може бути  поданий ттьки  оф^йним представником клубу/команди
впродовж 30 хвилин П1сля заюнчення матчу, про що повщомляеться арб1тру,
спостер!гачу арб|'тражу та команд! суперниф. Факт подач^ протесту (короткий виклад)
ф^суеться арб!тром в рапорт! арбпра.

2.Протест може бути поданий щодо факл'в, пов'язаних з недотриманням Правил гри
або порушеннями положень Регламенту, пов'язаних з проведениям матчу.

3.Протягом 2-х годин пюля закшчення матчу спостер1гач арбпражу  повщомляе
Ком1тет про подання протесту.
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4.Протягом 24-ох годин теля заюнчення матчу клуб/команда повинен направити

електронною поштою та орипнал рекомендованим листом в повному обсяз!
обфунтований протест на 1м'я президента АФУ.

5.Протест щодо невщповщносл Правилам гри розм1р1в воргг   |/або розмггки
майданчика подаеться у письмов^ форм1 арбпру не тзыше, тж за 45 хвилин до
початку матчу.

6.Несвоечасно поданий протест до розгляду не приймаеться. Протест не може бути

поданий на:

а)призначення (не призначення) вшьного, штрафного або 6-метрового удару;

б)визначення (не визначення) виходу м'яча за меж1 майданчика I надання

права введения м'яча у гру;

в)зараховане або не зараховане взяття воргт;

г)попередження або вилучення футболюта з майданчика.

7.Протест розглядае ДК АФУ не тзшше семи д|'б вщ дати отримання вах матер1ал1в

по сул справи.

Роздш  V.  Арбпраж, оргашзащя  змагань та  спостереження
арбФражу

СтдГПГПЯ 34. Арбпраж змагань, обов'язки та функцм

1.Арб^раж зд^енюеться офМйними особами матчу вщповщно до Правил гри у
футзал в редакцм Ф1ФА, змш та доповнень до них, затверджених М1жнародною
Радою футбольних асоц1ац|й. ОфМйт особи матчу зобов'язан! виконувати своТ
обов'язки 13 спортивною вщдан|'стю, з дотриманням пщ час прийняття р1шень,

принцитв незац1кавленост1,  неупередженосл та  незалежносл. Також Гхня
повед1нка у кожному контакл, пов'язаному 13 спортивною Д1яльнютю, мае бути
прозорою, коректною та бездоганною.

2.Офщ|'йн1 особи матчу повинт дотримуватись положень Статуту УАФ, АФУ,
Регламенлв Ком1тету арб^ражу АФУ, Комггету арб|'тр1в УАФ, Регламенту змагань,
а також будь-яких шших директив та положень, затверджених кер1вними органами
УАФ та АФУ.

3.ПоведЫка офщмних ос1'б матчу, нав^ь та, що не пов'язана 13 спортивною

Д1яльн1стю, з метою пщтримки 1мщжу та створення атмосфери дов1ри до УАФ, АФУ
та арбпражу/спостереження арбпражу взагал!, повинна вщповщати принципам

лояльносл, прозоросл, чесносл, загальним морально-етичним нормам.
4.ОфМйним особам матчу забороняеться робити заяви в громадських мюцях (перед

громадськютю), нав^ь шляхом використання електронних лиелв або власних
Ытернет сайлв, приймати участь в групових обговореннях, списках розеилок,
форумах, блогах та в Ышому, под1бному до них, робити заяви у будь-яюй форм! та
давати штерв'ю будь-яким засобам тформаци,  яю виев^люють  матч1,  що
проводяться зазначеним вище особами, та Тхню Д1яльн1сть, за виключенням тих
випадк1в, коли вони заздалепдь отримали на це дозвш вщ Ком^ету арб|тражу
АФУ. Офщ1ЙН1 особи мають право вшьно робити заяви та давати штерв'ю стосовно

якосл профеайних д|й (виконаноТ роботи - арбпражу/ спостереження арбпражу)
лише П1сля того, як органи футбольного правосуддя АФУ ухвалили свое р1шення
щодо вщповщних матч1в, при цьому, вони повинн! надаватись лише у вигляд|
уточнень  та  роз'яснень,  I  не мютити  будь-яку  оц1нку  техн1чних д!й  та
дисциплшарноТ повед^ки, власноТ або шших оф|Ц1йних оаб матчу.
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5.Офщшним особам матчу забороняеться пщтримувати професшт контакти та

ствпрацювати у будь-яюй форм1, навпъ випадковш та нетривалш, з засобами
масовоТ шформацп стосовно питань, пов'язаних 13 футзалом. Офщшш особи матчу

в тому випадку, коли вони заздалепдь отримали дозвш вщ голови Комтету
арбпражу АФУ, мають право робити заяви та давати штерв'ю, у вщповщносл до

положень Статулв УАФ, АФУ та Регламенту Комитету арбпражу АФУ, на загальш
теми або на л, що пов'язаы 13 д|яльнютю Комтету арб^ражу АФУ.

6.Арбпраж матч|'в чемпюнату УкраТни з футзалу проводиться арбпрами, список яких

складаеться та затверджуеться Комтетом арб^ражу АФУ. Цей список надаеться
для  шформування  Виконавчому  комтету АФУ  вперше,  перед початком
регулярного чемпюнату та вдруге, перед початком фшальноТ частини чемпюнату.

7.Офщшы особи матчу зобов'язаш негайно повщомити Комтет арб^ражу АФУ про
будь-яке вщхилення вщ норми, яке може обмежити псих1чно-ф1зичну придатнють

до арб^ражу.
8.Оф|Ц1йн1 особи матчу зобов'язаш негайно повщомити Ком1тет арб1тражу АФУ про

будь-яку шформа^ю, яка стала вщома Ум про скоення або нам1р (спробу) скоТти
порушення принцип1в чесноТ гри чи мантулювання результатом матчу.

9.Офщ1йы особи матчу зобов'язан! дотримуватись загальних норм повед^ки, що

стосуються заборони вживання р1зноманггних медичних препарат1в, яю впливають
на зм1ну показниюв спортивних результа^е.

10.Комтет арб^ражу АФУ призначае на кожний матч двох арблр1в та хронометриста,

яю надтяються виключними повноваженнями щодо застосування та трактування
Правил гри. Окр1М того, призначаеться також спостер|гач ар^тражу, у компетенщю

якого входить оц1нювання якосл арб^ражу та орган|'зац1Я матчу.

11.У випадку неможливосл виУзду на матч призначених арблр1в, Ухню замшу

проводить Комтет арбпражу АФУ.
12.Прохання  щодо замши арбггр1в,  призначених на матч,  до розгляду  не

приймаються.

13.Арбпри повинн! не тзтше 3 Д1б до дати проведения матчу, повщомити
клуб/команду господар про мюце та час свого прибуття, а також про можливють
бронювання зворотних квитюв з мюця призначення з повщомленням дати та виду

транспорту та мюця в готелг Призначеы арб^ри зобов'язан! прибути до мюта, де
проводиться матч, не рашше, Н1'ж в день матчу.

14.У випадку неможливосл прибуття на матч, негайно повщомити про це Комтет

арбпражу АФУ.

15.Арблри матчу приймають участь у передматчевш оргатзацшнш нарад|, яку

проводить спостер1гач арб1тражу матчу.

16.За 55 хвилин до початку матчу арбпр разом з представниками обох команд

визначають кол1р форми таким чином, аби уникнути зб|'гу кольору футболок,
шорлв та гетр|'в суперниюв. У раз! зб|гу кольору, форму змшюе команда гостей.

17.Не менш шж за 45 хвилин до початку матчу разом з спостер1гачем арб^ражу

оглянути мюце проведения змагань, оцшити його якють I, якщо виявлено недол^и,
вимагати вщ господар|'в Гх л|'квщувати. Перев|'рити еюп1рування футбол!СТ1В I
виключити можливють наявносл у них предмелв, у тому числ! ювел1рних вироб1в,
що представляють небезпеку як для них самих, так I для шших футболюлв, та за 6
хвилин до початку матчу зд|'йснити повторну перев1рку.

18.У випадку неприбуття команди на календарний матч, виключно за пщтвердженоТ

вщсутносл спостер1гача арбпражу, арб1тр повинен терм1ново по1нформувати АФУ.
Ршення щодо можливост! повторного проведения даного матчу приймае АФУ.
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19.У випадку неприбуття спостерюача арб^ражу на матч арб1тр повинен перев1'рити

наявнють  вщповщноТ документацп та прийняти р^ення щодо можливост!
проведения матчу.

20.За 55 хвилин до початку матчу арбитр перев1ряе  вщповщнють пр1звищ у

Паспортах футболюток  та Посвщченнях учасниюв змагань з пр|'звищами у
рапорт! арбитра.

21.Арбпри мають право зупиняти, тимчасово припиняти, чи вщмшяти матч через
будь-яке ЗОВН1ШН6 втручання, а також через неспортивну повед^ку футболюток

одыеТ з команд.

22.Арбпри мають право приймати будь-яю ршення, що вщповщають Правилам гри

з футзалу або обов'язкам арб^ра, яю визначеш Ф1ФА, УЕФА, УАФ, АФУ та
Регламентом. Арбтр мае виключт повноваження 13 застосування та трактування

Правил гри з футзалу.

23.Впродовж 30 хвилин теля заюнчення матчу оформити Рапорт арб^тра, викласти

1нформац1ю про вс1 дисципл^арт санкцм,  застосоваж до футболюлв |/або
оф|Ц1йних представниюв команд I будь-яю 1нциденти, що виникли до, пщ час та

теля матчу.

24.Впродовж 24 годин теля заюнчення матчу надюлати факсом або на електронну
пошту АФУ оформлений належним чином Рапорт арб^ра.

25.У раз!, якщо застосовуються прям! (окр1м ситуа^й пов'язаних з позбавлення

суперника очевидно!' гольовоГ можливосл) червон! картки або вщбулись будь-яю
1НШ1 серйозн! жциденти, арб1тр складае додатковий детальний звт I направляв
його   факсом   (044)  521-05-58  або  на  електронну  адресуАФУ
сот^е(^аки1а@дтаМ.сот протягом 24 годин пюля заюнчення матчу.

26.Протягом двадцяти чотирьох годин пюля заюнчення матчу арблр повинен

надюлати рекомендованим листом рапорт арб^ра за адресою:

01133, м. Кшв, провул. Лабораторный ТА, оф. 215, АФУ

багатоканальний тел./факс (044) 521-05-58

27.П|'сля  повернення до мюця  проживания  арбпрзобов'язаний  вщ|'слати  до
клубу/команди  проТзж  документи  (не  тзыше,н|'ж протягом 48  годин)

рекомендованим листом.  За невиконання вимогц1еТ   стагп  застосовуються
дисципл1нарн! санкци Комтету арб^ражу АФУ.

Стэття 35. Спостереження арб1тражу, обов'язки спостертача

1.Оц!нка профес!йних д|'й бригади арбпр1в пщ час проведения матчу зд^снюеться

спостер1гачем арб!тражу. Обов'язки спостер|гача арб^ражу може виконувати
виключно особа, яка у минулому була арбпром футзалу, \ яка була включена до
списюв, складених та затверджених Комитетом арбтражу АФУ. Цей список
надаеться для шформування Виконавчому ком!тету АФУ вперше - перед початком
змагань та вдруге - перед початком основного етапу змагань.

2.Контроль оргашзацм,  пщготовки  та  проведения  матчу, дотримання  вимог
Регламенту,  вщповщних докуменлв УАФ та АФУ з  питань забезпечення

громадського порядку I безпеки у спортивый споруд! та прилегл1Й територм до, пщ
час та теля матчу зд|йснюеться спостер|'гачем арб^ражу (при виконанн! подв!Йних
обов'язюв) за допомоги менеджера матчу.
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3.На кожен матч чемшонату Комггет арблражу АФУ призначае спостер|'гача

арб1тражу.

4.Прохання щодо зам1'ни спостер1гач|'в арб|'тражу,  призначених на матч,  до

розгляду не приймаються.

5.Отримавши призначення, спостер1гач арб^ражу, у випадку неможливосл виТзду

на матч, повинен негайно пошформувати про це Комггет арбпражу АФУ.
6.У випадку неможливосл прибуття на матч спостер1гача арб^ражу Тх замшу

здшснюе Ком1тет арб^ражу АФУ.
7.Спостер|'гач арб^ражу повинен не тзжше, жж за 3 доби, пошформувати команду,

що приймае, про час свого прибуття, а також про бронювання зворотних

квитюв з мюця призначення |"з зазначенням дати та виду транспорту та мюця
в готелг Спостер^ач арб^ражу повинен прибути у мюто, в якому
проводиться матч, не раыше, жж за одну добу до його початку.

8.У день проведения матчу не тзжше жж за 70 хвилин до його початку спостер|'гач

арбпражу разом з арбпрами, "менеджером матчу та представником

спортивноТ споруди перев1ряе:

•стан спортивноТ споруди;

•стан майданчика для гри та обладнання, необхщне для проведения матчу;

•мюця для розм|'щення телекамер для проведения вщеозапису;

•роздягальн! команд та арб1тр1в;

•наявнють юмнати для надання першоТ медичноТ допомоги.

9.Не П13Н1ше Н1Ж за 55 хвилин до початку матчу, спостер1гач арб!тражу
зобов'язаний провести перед матчеву оргаыза^йну нараду.

10.Пщ час орган1зац1йноТ наради обговорити питания щодо арб1тражу, забезпечення

громадського порядку та безпеки, та шш1 адм1Н1Стративн! питания.

11.На нарад| в обов'язковому порядку повинн! бути присутш:

•арб1три та спостер^ач арб1тражу матчу;
•менеджер матчу;
•представники адмшютрацм спортивноТ споруди;
•представники команд учасниюв матчу;
•представники оргашв охорони правопорядку.

12.Представники команд зобов'язаж на орга^зацмжй нарад| представити форму
футболюток, воротар|'в, а також форму футболюток, що зм1нюють воротар|'в.

13.У випадку невиконання вимог,  встановлених Регламентом, вжити вс(х

необхщних заход1в щодо усунення виявлених недолтв у  тдготовщ

спортивноТ споруди до матчу.

14.У випадку серйозних порушень Регламенту, ^циденлв та/або порушень
громадського порядку прийняти р1шення про вщмшу, припинення матчу,
попередньо повщомивши про це АФУ.

15.У випадку неявки команди на матч негайно повщомити про це АФУ.

16.У випадку необхщносл, надати допомогу команд! гостей в оргашзацм

проведения вщеозапису матчу.



26.Пюля повернення до мюця проживания направити до клубу/команди проТзн!
документи (не тзшше, Н1Ж за 48 годин) рекомендованим листом. За
невиконання вимог ще! статл застосовуються дисципл^арн! санкцм.

27.У випадку подач! протесту на факти порушень, що мали мюце до, пщ час чи

пюля матчу спостерюач арб^ражу зобов'язаний негайно повщомити АФУ та
протягом 24 годин вщюлати письмовий рапорт в АФУ (котя в Ком^ет
арбпражу АФУ), в якому описати ва поди.

28.Спостер1гач арбпражу  може бути  присул-мм на тсляматчев|'й  прес-

конференцм, залишаючи за собою право не давати ^терв'ю про хщ матчу,
арб1траж та 1нциденти, якщо таю мали М1сце.

IСтаття 36.  Оргажзац1я контролю за безпекою та
проведениям матч1в
1.  Орган|'зац!я контролю за безпекою та проведениям матчу зд!йснюеться

спостер!гачем арбпражу, який також виконуе обов'язки Директора матчу.
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17.У раз! виходу з ладу системи освгглення до (пщ час) матчу та неможливосл

л^вщацм несправносл протягом 60 хвилин, не надавати дозволу на
проведения (продовження) матчу. У такому випадку р1шення щодо матчу
приймаеАФУ.

18.Протягом 48 годин теля заюнчення матчу над1слати Зв'тп Директора матчу

на електронну пошту АФУ соггп1е*уаки1а@дтаН.сот (у-^и1@икг.пе1:)
19.У раз! 1'нциденлв, що мали мюце до, пщ час та теля матчу, обов'язково

про1нформувати про це офМйних представниюв команд та АФУ I протягом
двадцяти чотирьох годин теля заюнчення матчу над|'слати письмовий
рапорт до АФУ, в якому детально викласти перебю вщповщних под1й.

20.Спостерюач арбпражу мае право залишити спортивну споруду лльки тод^,

коли переконаеться в повтй евакуацп глядач1в, вщ'Тзду команд та арбпр|в.

21.Спостерюач арб^ражу ощнюе дм арбпр1в на пщетав! 1нструкцм з оцшки
якосл арб^ражу всеукрашських змагань з футзалу I особистого анал1зу.

22.Спостерюач арб1тражу мае право переглянути вщеозапис пюля заюнчення

матчу для визначення ступеня вчинюв футбол|'сток, якщо таю були пщ час
гри та для уточнения тлумачення арб^рами Правил гри пщ час матчу.

23.Спостер|гач арб!тражу повинен упродовж двох годин пюля заюнчення матчу

повщомити за допомогою ЗМЗ - повщомлення голову Комггету арб|тражу
АФУ (або особ! визначен1й Ком1тетом арб^тражу АФУ) про оц1нки арб1тр|'в за
яюсть проведения матчу I докладно повщомити про 1нциденти, що мали
М1сце до, пщ час чи пюля матчу, про заяви, протести I скарги. Спостер1гач
арбтражу несе персональну вщповщальнють за своечасну I достов1рну
|нформац|'ю про 31граний матч I повинен прийняти ва необхщт м1ри для

передач! 1нформацм у встановлений терм|'н.

24.Спостер|'гач арб^ражу повинен протягом двох годин теля заюнчення матчу

надати до ком^ету (тел.: 073 4767763) техшчну шформащю про пщеумки
матчу.

25.Спостер!гач арбпражу не п!ЗН1ше 48 годин теля заюнчення матчу
зобов'язаний вщправити рапорт установлено!' форми в Ком^ет арб^ражу
АФУ в електронному вигляд! на етаП уегет1957@дта|1.сот,



3 Ц1ею метою, за необхщносл, перев1рити наявнгсть докуменлв, яю засвщчують

готовнють спортивно! споруди до проведения матчу, а саме:
•Акту (сертифжату) державноТ комюм з контролю за станом спортивних

споруд у вщповщносл до Постанови Каб^ету М|нютр1в УкраТни вщ 18
грудня 1998 року № 2025 Про порядок пщготовки спортивних споруд та
1нших спе^ально вщведених м|'сць для проведения масових спортивних та
культурно-видовищних заход1в;

•Угоди М1Ж клубом, власником спортивноТ споруди 31 службами швидкоТ

медичноТ допомоги, а також органами внутр^шх справ, укладеноТ у

вщповщност! до Постанови Каб^ету М1нютр1в УкраТни вщ 25 квггня 2012
року № 341 Порядок оргашзацй робгг  13 забезпечення громадського
порядку I безпеки пщ час проведения футбольних матч!в.

2.У випадку вщсутност! вказаних докуменлв або невиконання вимог, встановлених
Регламентом, вжити вах необхщних заход!В щодо усунення виявлених недол1К|'в

у пщготовц! спортивноТ споруди до матчу.

3.У випадку серйозних порушень Регламенту,  ^циденлв та/або порушень

громадського  порядку прийняти р1шення про вщм!ну, припинення матчу,
попередньо повщомивши про це АФУ.

Стэття 37. Розподт повноважень спостер1гача арб|тражу, Директора

матчу

1.Функцм Директора матчу виконуються спостер!гачем арб^тражу.

2.Презид!Я АФУ може призначити на матч офщмного представника АФУ для
виконання функцм контролю з орган|'зацГТ та проведения матчу за зверненням
клубу-учасника матча. В такому випадку уа витрати, пов'язан! з вщрядженням
оф|Ц|'йного представника АФУ, покладаються на клуб, що звернувся з цим

проханням.

Роздт VI. Статус учасниюв змагань та трансфер футбол1сток

Стэття 38. Статус футбол ютки

1.Футбол!стки, яю беруть участь у чемпюнал пщ епдою АФУ, можуть мати статус
футболюта-професюнала або аматора.

2.Футболютка отримуе статус профеаонала I вщповщн! права та обов'язки з

моменту укладення контракту з клубом з метою учасл у змаганнях.

3.Д1яльнють футбол1ста-профес|'онала регулюеться законодавством
УкраТни,Регламентом Федерацм футболу УкраТни З! статусу I трансферу
футболюлв, ^ншими статутними та регламентними документами Ф1ФА, УСФА, УАФ,
АФУ.

4.Питания, пов'язан! 31 статусом футболютки, розглядае Ком1тет з питань статусу I
трансферу футбол!СТ1в УАФ.

\
\Стэття 39. Компенсацшт розрахунки клубу з амоторським клубом та

дюсз
1.   Пщготовка футболютки проводиться у вщ| вщ дванадцяти до двадцяти трьох роюв.

Компенсац!Я за пщготовку повинна сплачуватися, починаючи з сезону, в якому
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41. Порядок виклику та вщрядження футболютки до
нац|'ональноГ зб|рноГ команди

1.Клуб, у  склад! якого виступае   футболютка-лепонер, повинен вщрядити
футбол|'стку в зб|'рну команду леТ краГни, громадянином якоТ вона е, якщо
футболютка викликана для учасл у матч|/матчах за одну 13 зб|'рних команд,

незалежно вщ м в|'ку та згщно положень I регламент1в Ф1ФА та УСФА.

2.Футболютка, член зб|рноТ команди в обов'язковому порядку вщряджаеться клубом
до зб|'рно'Г команди на матч!:

а)дати проведения яких вказано у М|"жнародному календар! Ф1ФА та УСФА;

б)вс! матч!, стосовно яких д|'е необхщн!сть вщряджати футбол|'сток на основ!

спец!ального р^ення Виконкому Ф1ФА, УСФА, УАФ та АФУ.
3.Якщо зб|рна команда одержуе право учасл у ф|'нальному турн1р| пщ епдою

Ф1ФА/УСФА без вщб|'рних змагань, футбол!стка повинен обов'язково вщряджатися

до нацюнальноТ зб1рноГ зпдно з М1жнародним календарем матч!в.

4.Тривалють вщрядження футболютки до нацюнальноТ зб|рноТ:

а) на контрольний, товариський матч - сорок в^м годин;
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футбол 1СТЦ1 виповнилося 12 роюв, I заюнчуючи сезоном, в якому Тй виповнилося 23

роки.

2.Клуб, футболют якого вперше зареестрований ФФУ як професюнал, зобов'язаний

провести компенсац^и! розрахунки з уама ДЮСЗ (аматорськими клубами), що
брали участь у пщготовщ футболютки зпдно з Паспортом футболютки та
документами, що пщтверджують факт зарахування, перебування та вщрахування
футболюта 13 ДЮСЗ та/або аматорського клубу у встановленому законодавством
УкраТни порядку. В ншому випадку футболютка не може бути заявлена для учасл
у змаганнях серед команд професюнальних клуб!в футболу, у тому чиош
М1жнародних.

3.Якщо у пщготовц! футболюта брали участь дектька ДЮСЗ (аматорських клуб1в),
то сума компенсацм розподтяеться М1Ж ними з урахуванням перюду пщготовки
футболютки ДЮСЗ (аматорським клубом).

4.Компенсащя за пщготовку футболютки не сплачуеться:

а)якщо футболютка навчаеться (навчався) в ДЮСЗ, що належить клубу, за
який вона вперше рееструеться в якосл професюнала;

б)якщо ДЮСЗ (аматорський клуб) не претендуе на компенсащю за пщготовку
футболютки, що пщтверджуеться угодою М1Ж ДЮСЗ та футбольним клубом
або окремим листом.

Стэття 40. Урегулювання питань щодо сумм компенсацп

1.Якщо сторони не д|'йшли згоди щодо суми компенсацм або  у них виник стр

стосовно трансферних розрахунюв - питания розглядае ПВС ФФУ.

2.Компенсащйна або трансферна сума повинна бути перерахована вщповщною

стороною у строки встановлен! р^енням ПВС ФФУ.

3.За  несвоечасну  сплату  компенсацм   або  трансферно'Г    суми  до  клубу

застосовуються дисциплЫарн! санкцм. Будь-я^ спори М1Ж сторонами, щодо суми
компенсацм або трансферноГ суми, не повинт негативно впливати на профеайну
Д1ЯЛЬН1СТЬ футб0Л1СТКИ.



б)на вщб|рний матч - чотири дш (включаючи день матчу). Вщрядження повинно
бути подовжено до п'яти дыв, якщо матч проводиться за кордоном;

в)на матч1 ф|нального туржру офщ^них змагань - чотирнадцять дшв до першого

матчу туржру.
У будь-якому випадку футболютка зобов'язана прибути до М1сця проведения матчу
як м1Н1мум за сорок вю1м годин до його початку.

5.Клуби можуть укласти угоду з  АФУ про збтьшення перюду вщрядження
футболютки до зб|рноТ команди.

6.Футболютка, викликана до нацюнальноТ зб|'рноТ команди, зобов'язана повернутися

до клубу не тзшше двадцяти чотирьох годин теля заюнчення матчу, на який була

викликана, або сорока восьми годин, якщо матч проводився за кордоном.
Футболютка, викликана до молод1ЖноТ або юнацькоТ зб1рноТ команди УкраТни,
зобов'язана повернутися до клубу не шзтше сорока восьми годин теля заюнчення

матчу, у раз1 проведения матчу за кордоном. За десять джв до матчу клуб повинен
бути повщомлений письмово про виТзд I повернення футболютки. Клуб/команда

повинен протягом наступних трьох дтв пщтвердити вщрядження футболютки.
Нацюнальна  федеращя  зобов'язана  забезпечити  своечасне  повернення
футболютки до клубу/команди теля матчу.

7.Клуб/команда не мае права вимагати компенсацм за виклик футболютки до
зб|рноТ команди за винятком компенсацм, погодженоТ на випадок продовження

термшу вщрядження.

8.У випадку виклику футболютки до зб1рноТ команди УкраТни, ва витрати, пов'язат з

м  вщрядженням до М1сця збор1в та зворотно несе клуб/команда, з  якого
викликаеться футболютка.

9.Клуб, за який виступае футболютка,  викликана до зб|рноТ  команди, несе

вщповщальнють за його страхування, що покривае випадки хвороби та нещасних
випадюв на весь перюд вщрядження, в тому чиот страхування на випадок травми,
отриманоТ у М1жнародному матч1, на який вона викликана.

10.Футболютка, яка виступае за клуб футзалу, зобов'язана позитивно вщповюти на

виклик нацюнальноТ федерацм краТни, громадянкою якоТ вона е, для учасл в
матч|/матчах за одну з 17 зб|рних команд.

11.Нацюнальна федерац1я, яка мае нам|'р викликати одного 13 своТх футбол|"сток, що

грае за кордоном, зобов'язана повщомити про це футболютку I клуб у письмов1й
форм! не менше Н1Ж за 15 дтв до дати проведения матчу, на який викликаеться
футболютка.  Клуб  повинен  протягом наступних  шести  дн!в  пщтвердити
вщрядження футболютки.

!12.За необхщнютю допомоги у вщряджент футболютки, що грае за кордоном

АФУ/УАФ, може звернутися до Ф1ФА ттьки за наявносл двох наступних умов:

а)прохання про вщрядження було направлене в асощащю шшоТ краТни, в яюй
зареестрована футболютка, але залишилось без вщповщ|';

б)документи повинн! бути надан! до Ф1ФА як м1Н1мум за п'ять дн1'в до дати матчу,

на який викликаеться цей футболют.

13.Футболютка, яка не може через травму чи хворобу позитивно вщповюти на виклик

нацюнально! федерацм краТни, громадянином якоТ в^ е, повинен погодитися, якщо
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АФУ/УАФ того вимагае, на проведения медийного огляду л^арем, призначеним
АФУ/УАФ.

14.Футболютка, викликана АФУ/УАФ до одыеТ 13 зб|рних команд, не мае права брати

участь у матчах за свш клуб/команду протягом перюду, на який вона був
вщряджена або повинна бути вщряджена, якщо не укладено шшу письмову угоду
М1Ж АФУ та вщповщним клубом. Вщповщно до положень щеТ стагп це обмеження

на участь у матчах за клуб подовжуеться до п'яти дн|'в, якщо футболютка, з якоТ б
то не було причини, не побажав або не зм|'г позитивно вщповюти на виклик.

15.Якщо клуб/команда  вщмовляеться  вщрядити  футболютку  або 1гноруе  це,
незважаючи на положения Регламенту, до нього застосовуються дисциплшары
санкцм вщповщно до Дисциплшарних правил УАФ.

16.Клуби/команд и, що вщрядили футболюток у зб|рш команди, мають право на

перенос чергового матчу чемшонату,  що зб1гае з  термшами вщрядження
футбол юток.

Роздт VII. Дисциплшарш санкцм

Стэття 42. Застосування дисциплшарних санкц|й

1.За невиконання або неналежне виконання суб'ектами футзалу положень статутних

I регламентних докумен^в застосовуються дисциплшарт санкцм у вщповщност! до
Дисципл|'нарних правил УАФ, нормативно-правових докуменлв Ф1ФА, У6ФА, УАФ,
АФУ I цього Регламенту.

2.Зпдно  31   Статутом та  Дисципл1нарними  правилами  УАФ застосування

дисципл1нарних санкц|й за результатами розгляду справ, пов'язаних з Д1яльнютю у
профеайному футбол!, покладено на органи зд^снення футбольного правосуддя
АФУ (ДК АФУ) та УАФ (КДК та АК УАФ).

3.Дисциплшарш санкцм у вигляд! попередження (жовт1 картки) або вилучень (червон!
картки) до, пщ час та пюля матчу мае право застосовувати ттьки арб1тр вщповщно
до Правил гри.

4.Футболютки та/або оф|Ц1Йн1 представники, вилучет пщ час матчу, не можуть

знаходитись ближче Н1Ж 20 метр1в вщ техн1ЧноТ площ1 своеТ команди в даному
матч1 та наступних матчах, яю вони пропускають. М1сце розташування вказуе
арб1тр.

5.ДК АФУ може застосовувати дисциплнарш санкцм  за порушення, вчинены

учасниками матчу, яю були не пом1чет офщ|йними особами матчу до, пщ час та
теля матчу.

6.Порядок та умови розгляду дисциплшарних справ визначаеться Дисциплшарними

Правилами УАФ.

7.Застосування дисциплшарних санкцш щодо арбпр|'в та спостер1гач1В арбпражу

приймае Комггет арб|тражу АФУ у вщповщност! з Дисциплшарними правилами
УАФ.

СтэГПГПЯ 43. Вщповщальшсть за порушення порядку учасл футбол^ток

у матч1

1. Вся вщповщальнють за порушення порядку учасл футбол1сток у матч!

покладаеться на клуби/команди зпдно Дисц|пл1нарних правил УАФ та
Регламенту.
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СтаГПГПЯ 45. Облш дисциплжарних санкц|й, що застосоваш арб|"тром

1.Клуб/команда зобов'язаний самослйно вести обл1к дисципл1'нарних санкц|'й, що

застосовуються арбпром (жовтих та червоних карток), отриманих футболютками, I
несе за це вщповщальнють.

2.Обл|'к жовтих та червоних карток в змаганнях (Чемпюнат вищоТ, чемтонат першоТ
Л1'ги та Кубок УкраТни) ведеться окремо.

3.Обл1к жовтих та червоних карток у матчах Суперкубку та Чемпюнату ведеться

окремо.

4.При переход! футболютки з одного клубу до ^шого клубу жовл та червош картой, а
також дисципл1нарн! санкци не анулюються (збер1гають чиннють та враховуються
при обл!ку).

5.При переход! вщстороненоТ футболютки з клубу/команди вищоТ л!ги, першоТ л!ги
або з клубу/команди |'ншоТ краТни до клубу/команди чемп!онату вщсторонення не

анулюються. Футбол!стка повинна вщбути вщсторонення у матчах чемтонату.

6.За кожн! три жовт! картки, отриман! у матчах чемпюнату, футболютка

пщлягае вщстороненню на один матч. Вщсторонення вщбуваеться у матчах
чемпюнату без р1шення ДК АФУ. Це вщсторонення не розповсюджуеться на 1НШ1
змагання.

7.За кожн! три жовл картки, отриман! у матчах за другу команду клубу, яка виступае
в Перш1Й Л131, футболют пщлягае вщстороненню на один матч. Вщсторонення
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СтатШЯ 44. Неявка команди на матч. Виключення команди 31 змагань

1.За неявку команди на матч чемпюнату без поважноТ причини Тй зараховуеться

техшчна поразка (0:5), команд^супернищ - техн|'чна перемога (5:0), при цьому
матч не вважаеться 31граним, а до клубу, команда якого не з'явилась на матч,

застосовуються дисциплшарш санкцГТ. У цьому випадку арбпри та присутня
команда  не  виходять  на  майданчик.  Спостер^ач  арбпражу  та  арб1три
заповнюють вщповщт рапорти, шформують Ком1тет про неявку команди на матч.

2.Якщо обидв! команди не з'явилися на матч чемпюнату без поважних причин, Тм

зараховуеться техн!чна поразка (0:5), при цьому матч не вважаеться З1граним, а до
клуб1в застосовуються дисципл^арш санкцм.

3.Команда гостей, команда якого не з'явилась на матч, зобов'язаний вщшкодувати
клубу/команд! господарю витрати, пов'язан! з орга^защею матчу (вщрядження
арб1тр1В I спостер1гача арб^ражу, виготовлення та реал!зац1Я квитов, бронювання

мюць у готел!, замовлення транспорту та |н.). Клуб/команда господар, команда якого
не з'явилась на матч, зобов'язаний вщшкодувати клубу/команд! гостей витрати,
пов'язан! з вщрядженням команди (вщрядження арбпр!в I спостер1гача арб^ражу,
бронювання М1сць у готел!, придбання квитюв, добов! та харчування в день матчу).

4.Якщо команда, яка знята 31 змагань, провела половину I бшьше матч1в, Тй в

подальшому зараховуються техн|'чн1 поразки в матчах, яю залишились (-:+), а
командам-суперницям зараховуються перемоги (+:-),  якщо менше половини
матч|'в - результати матч|'в за участю даноТ команди анулюються.

5.Вс1 грошов! внески  клубу/команди, команду якого виключено з  чемпюнату,
клубу/команд! не повертаються.



вщбуваеться у матчах чемпюнату ПершоТ Л1ги без ршення КДК УАФ. Дане
вщсторонення не розповсюджуеться на 1НШ1 змагання.

8.За дв1 жовл картки, отримаж в р1зних матчах Кубку, футболют т для гае

вщстороненню на один матч. Вщсторонення вщбуваеться у матч! Кубку без
ршення КДК УАФ. Дане вщсторонення не розповсюджуеться на 1нил" змагання

9.Дв1 жовл картки, отримаш футболюткою в одному матч1, при обл^у враховуються
як червона картка I таю попередження не враховуються при пщрахунку загальноТ
юлькосл попереджень. Футболютка автоматично пропускае один наступний матч у
змаганн!, в якому була отримана червона картка, без р|'шення ДК АФУ. Дане
вщсторонення не розповсюджуеться на 1НШ1 змагання.

10.За червону картку, отриману за позбавлення суперника очевидно!' гольовоТ

можливосл, футболют автоматично пщлягае вщстороненню на один наступний
матч у змаганш, в якому була отримана червона картка, без ршення ДК АФУ. Дане
вщсторонення не розповсюджуеться на Ыин змагання.

11.Футболютка, яка отримала червону картку (за винятком пунклв 9 та 10 даноТ

статл), не мае права брати учасл в офщ^них матчах до ршення ДК АФУ та
заюнчення термЫу його вщсторонення. Строк дм вщсторонення футболютки вщ
учасл у змаганнях розпочинаеться з моменту вилучення футболютки з поля. При
цьому футболютка не мае права брати участь в будь-яких змаганнях до заюнчення

термну вщсторонення.

12.Якщо футболютка повинна вщбути вщсторонення зпдно з пунктами б, 7, 8, 9, 10

даноГ статл' та  при цьому В1Н пщпадае пщ Д1Ю дисципл1нарних санкц|'й
передбачених Додатком № 5 Дисциплшарних правил УАФ то послщовнють
вщбуття вщсторонення буде наступною:

-зпдно з ршенням ДК АФУ;

-зпдно з пунктами 9, 10 даноГ статл;

-зпдно з пунктами 6, 7, 8 даноТ статл.

13.Футболютка, яка  зд|'йснила порушення у матч! (що заслуговувало червоноТ

картки), не пом1чене арб1трами та не вщображене у рапорл арб1тра, мае право
брати участь у змаганнях до ршення ДК АФУ.

14.Якщо чотири I бтьше футболюток одшеТ команди в одному матч! отримали жовл

картки або дв1 \ бтьше футбол1сток (кр1м другого попередження) отримали червон!
картки, до клубу застосовуються дисциплшарн! санкцм.

15.Якщо  перерваний  матч  дограеться,  жовл та  червон!  картки,  отримаш
футбол1стками в цьому матч1, не вщмшяються.

16.Якщо перерваний матч переграеться, жовл картки, отримат футболютками в

цьому матч!, вщм1няються.

17.Жовл картки, отриман! в матч|", який згодом анулюеться або зараховуеться

техычна поразка одн|'й з команд, не вщм^яються.

18.Якщо матч дограеться,  переграеться або не переграеться, червош картки,

отримаы в цьому матч1, не вщм1няються.

19.Не проведений з будь-якоТ причини матч не враховуеться у юльюсть матч1'в, яю
футбол1стка повинна пропустити у зв'язку з вщстороненням (кр1М випадку неявки

команди суперника).

20.Перерваний з  будь-якоГ  причини матч  враховуеться у юльюсть матч1В, яю
футболютка повинна пропустити у зв'язку з вщстороненням.

33



21.ГПсля заюнчення чемпюнату вс^ жовл картки учасниюв анулюються.

22.По завершению чемпионату футболютки, яю отримали четверту жовту картку

перед початком сери плей-офф пропускають наступний матч.

23.По завершены змагального сезону жовл картки та вщсторонення за отриман!

жовл картки анулюються.

24.Якщо юльюсть матч1в, на яю вщсторонена футболютка, перевищуе юльюсть матч1в, яю

залишилися у поточному сезож, то вщповщна юльюсть матч1в переноситься на
наступний сезон, за винятком випадюв, визначених п. 22 даноТ статл.

25.Оф|Ц|'йний представник команди, яка вилучена арбитром з техычноТ площ1, не мае

права брати участь у наступному офщ^ному матч1 та до остаточного р^ення ДК
АФУ.

СтатГПЯ 46. Порядок оплати обов'язкових грошових внесюв

1.Обов'язков! грошов! внески за дисциплшарж санкцм, застосован! ДК АФУ, КДК УАФ

або АК УАФ, клуби повинш сплачувати у порядку встановленому Дисциплшарним
правилами УАФ.

2.Обов'язковий грошовий внесок за отримання чотирма I бшьше футболютами

одн1еТ команди жовтих карток, а також за отримання двома I бшьше футболютами
одыеТ команди червоних карток в одному матч1, вщповщно 500 грн. та 1000 грн.,
клуб повинен перерахувати на р/р АФУ не тзшше семи дшв вщ дати проведения

матчу.

3.За невиконання вимог даноТ стагп до клубу/команди застосовуються додатков!

дисципл1нарн1 санкцп.

4.Вс1 кошти, яю надходять на розрахунковий рахунок АФУ вщ ф|эичних та юридичних
ос|'б у порядку ч. 2 ц!еТ статт!, спрямовуються на науково-методичну роботу та/або

розвиток дитячо-юнацького футзалу. Р|шення по використанню кошлв приймае
Презид1я АФУ.

5.АФУ зд^снюе контроль за своечасн1стю сплати обов'язкових грошових внесюв та

допуску футболюток до учасл в чемпюнал.

Роздш VIII. Прикшцев! положения

СтатШЯ 47. Розгляд I вир^ення сшрних питань

1.   Клуби/команди АФУ зобов'язаш:

1.1.Визнавати Ф1ФА, УСФА, ФФУ та АФУ головними кер1вними органами з питань

орган1зацп та проведения змагань з футзалу.

1.2.Брати участь ттьки в тих змаганнях, яю оргашзоват та визнаж Ф1ФА, УСФА,

УАФ та АФУ.
1.3.Безумовно дотримуватись статулв та регламенлв Ф1ФА, У6ФА, УАФ та АФУ.

1.4.Дотримуватися М1жнародного календаря матч1в Ф1ФА та УСФА.

1.5.Визнавати Спортивний Арбггражний Суд (САБ) у мюл Лозанна (Швейцар1я), як
единий компетентний орган, який приймае ршення з уах стрних спортивних

питань у вщповщносл до статулв Ф1ФА, УСФА, УАФ та АФУ, як суд останньоГ
1нстанцм.
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1.6. Для виршення будь-яких суперечних питань I конфлжлв, що виникають М1Ж

суб'ектами футзалу в межах дм Статуту або регламентних докуменпв ФФУ та
АФУ, клуби, офщ^н! представники та посадов! особи, тренери, агенти
футболюлв, футбол|'сти повинн! вичерпати ва внутр^ш засоби правового

захисту в межах статутних I регламентних норм АФУ, УАФ, УСФА, Ф1ФА, а
та кож в САЗ.

2.У випадку подання позовних заяв до суд1В загальноТ юрисдикцм для вир|'шення
будь-яких суперечних питань I конфл^пв, що виникають М1Ж суб'ектами футзалу в

межах дм Статуту або регламентних докуменпв ФФУ та АМФУ без попереднього
вичерпання вах внутр1шн1х засоб1в правового захисту в  межах статутних I
регламентних норм АФУ, УАФ, УСФА, Ф1ФА та САЗ, до заявниюв застосовуються
дисципл1нарн1 санкцм зпдно з Дисципл^арними правилами ФФУ.

3.Змши  та  доповнення  до  Регламенту  розглядаються  та  затверджуються
Виконкомом АФУ та надаються для затвердження Виконкому УАФ.

4.Ус1 Додатки до Регламенту е його невщ'емною частиною.

5.Перегляд спортивних пщсумюв  чемпюнату  з  будь-яких причин  шсля  Тх

затвердження не допускаються.

СтэтШЯ 48. 1нил питания

1.Питания, що не врегульован! Регламентом ( в  тому чиош пов'язан! 13

запровадженням в краТн! орган1зац1йних та техтчних обмежень внаслщок
запровадження  карантину,  правового  статусу  змагань  та/або конкретних
матч|'в/стад1й чемпюнату), розглядаються Ком^тетом, Виконкомом (Презид|'ею)
АФУ на основ! законодавства УкраТни, вимог Ф1ФА, УСФА, УАФ та АФУ.

2.Регламент набувае чинносл з моменту затвердження Виконкомом АФУ.

3.Регламент д^е до моменту затвердження нового Регламенту.
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200.00грн

250.00грн

500.00грн
500.00грн

500.00грн

Вища Л1га, Кубок

Украши

Мед.

пращвник

Суддя

хронометрист

Спостер1гач

II арбпр
Арб^р

Посада

5

4
3
2
1

№

Додаток 2. Виплата гонорар1в арб1трам, шспекторам (делегатам,

представникам ком1тету), медичним прац1вникам та шш.

Прим1тка
Без внеску

Розм1р внеску
Чемпюнат Украши

(вища Л1га)

Назва змагань

1
№

Додаток№1

НОРМИ
фшансових витрат на участь у Всеукрашських змаганнях з футзалу серед жшочих

команд ВищоТ лши сезон! 2020-2021рок1в.
Параграф 1.


