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ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
АФУ

Всеукраїнська спілка громадських організацій «Асоціація
футзалу України».

Аматорська
футзальна ліга
України (далі АФЛУ)

Футзальна ліга регіональних аматорських команд сезону
2016/2017 рр., змагання якої проходять в два етапи –
регіональний етап (відбірковий) та всеукраїнський фінал.

Регіональний
(відбірковий)
етап

Чемпіонати, ліги, турніри, які визначаються регіональною
асоціацією (колективним членом АФУ) або комітетом/комісією
міні-футболу (футзалу) регіональних федерацій футболу (в
тих регіонах, де відсутні регіональні асоціації/федерації з
футзалу) на визначеним цим регламентом умовах, та якому
АФУ надала статус «відбіркового етапу» до всеукраїнського
фіналу аматорів. Переможець регіонального (відбіркового)
етапу бере участь у всеукраїнському фіналі.

Всеукраїнський
фінал АФЛУ
(далі – Фінал)

Змагання, в яких приймають участь переможці регіональних
(відбіркових) етапів, перелік яких визначає комітет
аматорського та масового футзалу АФУ. Проходить 24, 25 та
26 березня 2017 року в Дніпрі, визначає переможців та
призерів АФЛУ.

Організатор
регіонального
(відбіркового)
етапу

Регіональна асоціація/федерація (колективний член АФУ) або
комітет/комісія
міні-футболу
(футзалу)
регіональних
федерацій футболу (в тих регіонах, де відсутні регіональні
асоціації/федерації з футзалу) та організатори турнірів та ліг,
які входять до складу регіональних асоціацій/федерацій та які
отримали від Комітету аматорського та масового футзалу
право на проведення регіонального (відбіркового) етапу.

Організатор
всеукраїнського
фіналу (далі –
Організатор)

АФУ спільно з Комітетом аматорського та масового футзалу
АФУ.

Регламентні
документи
(Регламент
змагань)

Цей Регламент, Регламент АФЛУ сезону 2016/2017 рр.,
регламенти регіональних (відбіркових) етапів, які укладені на
виконання та з урахуванням вимог регламенту АФЛУ.

Арбітр

Особа, призначена Комітетом арбітражу АФУ, для
проведення матчів Фіналу та якій надані виключні
повноваження щодо застосування та трактування правил гри.

Правила гри

Правила гри у футзал ФІФА 2014/2015 рр.

Дисциплінарні
органи

Дисциплінарні органи (комісії, комітети) АФУ та/або її
колективних членів, які уповноважені розглядати усі справи,
спори та вирішувати конфліктні ситуації, пов’язані із
організацією та проведенням АФЛУ та накладанням
відповідних дисциплінарних санкцій.
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1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ.
Мета змагань в Фіналі:
- популяризація футзалу в Україні та пропаганда здорового способу життя.
Завдання змагань в Фіналі:
залучення населення України до занять футзалом;
структуризація розвитку аматорського футзалу в Україні;
виявлення сильнішої аматорської команди України та призерів АФЛУ;
підготовка резерву для команд першої ліги, «Екстра-ліги».
2. КЕРІВНИЦТВО ТА УПРАВЛІННЯ.
2.1. Керівництво проведенням фіналу АФЛУ здійснює АФУ спільно з Комітетом
аматорського та масового футзалу АФУ .
3. УЧАСНИКИ ТА ОФОРМЛЕННЯ ЗАЯВКОВОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ
3.1. До участі в Фіналі допускаються виключно переможці регіональних (відбірних)
етапів.
3.2. Склад команди: 16 гравців і 2 тренера. Безпосередньо на гру до рапорту
(протоколу) арбітра вносяться не більше 16 гравців.
3.3. До участі у Фіналі допускаються:
- гравці команд-переможців регіональних (відбірних) етапів, які були у заявочному
листі станом на 02 лютого 2017 року.
3.5. Для участі у Фіналі переможець регіонального (відбіркового) етапу повинен
надати Організатору:
- заявковий лист (додаток 1) у двох екземплярах,
- паспорт футболіста (додаток 2).
У заявковому листі прізвище, ім’я та по-батькові футболіста повинні відповідати
паспортним даним. До надрукованого у двох примірниках заявкового листа команд
вноситься не більше 16 прізвищ футболістів (із зазначенням їх постійних номерів
на футболках від першого до дев’яносто дев’ятого) і не більше 2 прізвищ
офіційних представників. Заявковий лист команди підписується керівником клубу,
головним тренером, спортивним лікарем та завіряється печатками клубу.
4. СИСТЕМА ТА ТЕРМІН ПРОВЕДЕННЯ. ПРАВИЛА ГРИ.
4.1. В Фіналі переможці регіональних (відбіркових) етапів визначають переможця
та призерів АФЛУ. Система розіграшу та порядок визначення переможців і
призерів, визначається Комітетом аматорського та масового футзалу АФУ в
залежності від кількості команд-учасниць Фіналу (додадок 3).
Місце проведення Фіналу – м. Дніпро.
Дата проведення Фіналу – 24, 25, 26 березня 2017 року.
4.2. Ігри проходять у відповідності до Правил гри ФІФА у футзал. Тривалість матчу
– 2 тайми по 12 хвилин «чистого» часу. Фінальні ігри – 2 тайми по 15 хвилин
«чистого» часу.
4.3. Команди повинні мати два комплекти ігрової форми: футболки (якщо під
футболки вдягнена ще термобілизна, то її рукава мають бути однакового кольору
з рукавами футболки), шорти (якщо під шорти вдягнена ще термобілизна, то вона
має бути однакового кольору з шортами), гетри (якщо стрічка або подібний
матеріал накладається зверху, він має бути такого самого кольору, як і та частина
гетрів, на які його накладають), щитки, взуття (з парусини аюо м’якої шкіри або
спортивне взуття з підошвою з гуми або подібного матеріалу).
4.4. Кожен воротар повинен носити екіпіровку такого кольору, яка відрізняє його
від інших гравців та арбітрів.
4.5. Гравець чи запасний гравець, який змінює воротаря, повинен вдягнути
футболку, одного кольору з футболкою воротаря.
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4.6. Запасні гравці повинні буди вдягнені у “маніжки”.

5. ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЬ КОМАНД У ГРУПАХ
5.1. Місця команд визначаються за сумою очок набраних в усіх іграх Фіналу. За
перемогу нараховується 3 (три) очки, за нічию – 1 (одне) очко, за поразку очки не
нараховуються.
5.2. У всіх випадках у разі рівності турнірних очок у двох або більше команд
перевага надається команді, яка:
а) має кращі показники в матчах між собою:
 кількість очок;
 кількість перемог;
 різниця забитих та пропущених м’ячів;
 найбільша кількість забитих м’ячів;
б) має більшу кількість перемог у всіх іграх;
в) має кращу різницю забитих та пропущених м’ячів у всіх матчах;
г) має найбільшу кількість забитих м’ячів у всіх матах.
5.3. За рівністю усіх показників місце команд визначається жеребкуванням.
5.4. Матчі плей-офф для визначення чемпіона та призерів граються до перемоги (в
кожному матчі повинен визначатись переможець, в разі нічийного результату в
матчі призначається серія шестиметрових штрафних ударів згідно з Правилами
гри в футзал).
6. ЗАСТОСУВАННЯ ДИСЦИПЛІНАРНИХ САНКЦІЙ.
6.1. Відповідно до Правил гри, тільки арбітр має право застосовувати
дисциплінарні санкції у вигляді попередження (жовті картки) або вилучень (червоні
картки) до, під час та після матчу. Жовті картки, отриманні футболістами під час
проведення регіональних (відбіркових) етапів анулюються та не враховуються у
Фіналі. Червоні картки, отриманні футболістами під час проведення регіональних
(відбіркових) етапів враховуються у Фіналі та футболісти повинні відбути
відповідне відсторонення.
6.2 Під час проведення фіналу право застосування до порушників дисциплінарних
санкцій покладається на експертну комісію, склад якої затверджується Комітетом
аматорського та масового футзалу АФУ. Перелік санкцій викладено у додатку 4.
7. АРБІТРАЖ ФІНАЛУ.
7.1. Арбітраж Фіналу здійснюється арбітрами, перелік яких визначає Комітет
арбітражу АФУ. Головний суддя Фіналу призначається Комітетом арбітражу АФУ.
До його повноважень відноситься – спостереження арбітражу, призначення та
відсторонення арбітрів на матчі. Головний суддя Фіналу входить до складу
експертної комісії.

8. ФІНАНСОВІ ВИТРАТИ.
8.1. Фінансові витрати по відрядженню та проживанню команд під час проведення
Фіналу та заявковий внесок у розмірі 3 000 (трьох тисяч) гривень, несуть
переможці регіональних (відбіркових) етапів.
8.2. Інші витрати, пов’язані із проведенням Фіналу несе АФУ та Федерація
Футболу Дніпропетровської області (згідно Заяви на участь у тендері з визначення
міста-господаря Фіналу АФЛУ сезона 2016/2017 рр.):
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- оренда спортивного залу;
- арбітраж;
- медичне обслуговування змагань;
- підтримання громадського порядку під час проведення змагань;
- обслуговування змагань суддівськими спостерігачами;
- технічне забезпечення змагань;
- фото та відео репортажі;
- анонсування та висвітлення змагань в ЗМІ;
- витрати на нагородження команд;
- інше.
9. НАГОРОДЖЕННЯ.
9.1. Нагородження переможців і призерів Фіналу здійснює АФУ та Комітет
аматорського та масового футзалу АФУ.
10. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ.
10.1 Усі питання, що не врегульовані цим Регламентом, вирішуються Комітетом
аматорського та масового футзалу у відповідності до положень Регламенту
всеукраїнських змагань з футзалу сезону 2016/17 років.
ДОДАТОК 4

Перелік санкцій,
якими керується експертна комісія при проведенні
Всеукраїнського фіналу
Аматорської футзальної ліги України сезону 2016/2017 рр.
Відповідальність офіційних осіб
команди
1.
Порушення, за які застосовуються дисциплінарні санкції до офіційних осіб
команди:
 грубий вислів або некоректне звинувачення на адресу АФУ, футбольних
асоціацій або клубу (ів) та їх офіційних представників;
 прояви расизму, іншої дискримінації будь кого за расою, кольором шкіри, мови,
релігії або етнічного походження, яка розповсюджена у формі відкритої образи,
наклепу, висловлювань, надписів або жестів;
 неетична, некоректна поведінка під час і після гри;
 неетичні випади на адресу офіційних осіб зустрічі;
 порушення вимог та умов проведення змагань, що визначені Регламентом;
 невиконання або неналежне виконання вимог Регламенту щодо оформлення
документації з проведення змагань;
2. Санкції, що застосовуються до офіційних осіб команди:
 попередження;
 суворе попередження;
 дискваліфікація, відсторонення або усунення від виконання службових
обов’язків від 1 до 5 ігор або на термін до кінця змагань.
Відповідальність футболістів
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1. У змаганнях
фіналу АФЛУ до футболістів за порушення можуть
застосовуватися відповідні санкції:
 попередження;
 вилучення;
 дискваліфікація на певну кількість матчів або певний термін;
 позбавлення права участі у змаганнях;
2. Вилучення футболіста з поля тягне усунення його від змагань:
 два попередження в одній і тій же грі – 1 гра;
 фол останньої надії – 1 гра;
 груба гра – 2 гри;
 неетична, некоректна, неспортивна поведінка – 2 гри;
 образа футболістів або інших присутніх на грі осіб – 2 гри;
 інші неспортивні дії – 2 гри;
 агресивна (емоційна) поведінка без бійки – 2-3 гри;
 систематичні апеляції до арбітра – 2 гри;
 демонстративна незгода з рішенням арбітра – 2 гри;
 напад (удар, стрибок, умисний знос) на футболіста (ів) або на інших присутніх
на грі осіб – 3 гри;
 навмисний удар (ногою або рукою) суперника, партнера – 3 - 5 ігор;
 вчинення бійки – 4 - 5 ігор;
 образливі, нецензурні вислови або жести на адресу партнера, суперника,
арбітра, інспектора, офіційних та інших осіб присутніх на грі – 4 - 5 ігор;
 особливо важкий випадок нападу з нанесенням тяжкої травми – до кінця
змагань;
 напад (поштовх, удар ногою або рукою, підніжка, плювок) на арбітра,
інспектора та інших офіційних осіб – до кінця змагань.
3. Отримання трьох попереджень у різних іграх – дискваліфікація на 1 гру.
Примітка: при вилученні гравця за 2 попередження
попередження, які він мав в інших іграх, не скасовуються.

в

одній

грі,

4. Дисциплінарні санкції можуть бути застосовані навіть у тому випадку, коли
арбітр не бачив грубого прояву або неспортивної поведінки і тому не прийняв
ніякого рішення з цього інциденту.
5. Прояви расизму або іншої дискримінації будь кого за расою, кольором шкіри,
мови, релігії або етнічного походження, яка розповсюджена у формі відкритої
образи, наклепу, висловлювань або жестів підлягають усуненню до кінця
змагань.
6. Некоректна, агресивна поведінка або провокаційні дії гравця, що призвели до
безладдя на майданчику або навколо нього підлягають усуненню до кінця
змагань.
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