ПОЛОЖЕННЯ
про проведення Відкритого Чемпіонату м. Житомира

з футзалу серед чоловіків сезону 2018-2019 рр.

Житомир-2018

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
АФУ

Всеукраїнська спілка громадських організацій «Асоціація футзалу
України». Організація, що має виключні права на розвиток футзалу в
Україні та проведення офіційних змагань з футзалу.

Аматорська
футзальна ліга
України
(далі - АФЛУ)

Змагання серед регіональних аматорських команд, які проходять в
три етапи:
- відбірковий етап;
- регіональний (обласний) етап;
- «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ФІНАЛ» та «КУБОК РЕГІОНІВ»

Регіональний
(обласний) етап

Змагання, в яких приймають участь переможці відбіркових етапів у
своїй області. Переможець регіонального (обласного) етапу бере
участь у «ВСЕУКРАЇНСЬКОМУ ФІНАЛІ».

Організатор
регіонального
(обласного) етапу

Регіональна асоціація/федерація (колективний член АФУ) або
комітет/комісія футзалу регіональних федерацій футболу (в тих
регіонах, де відсутні регіональні асоціації/федерації з футзалу), які
отримали від Президії АФУ право на проведення регіонального
(обласного) етапу.

Відбірковий етап

Чемпіонати, ліги, турніри, які визначаються регіональною асоціацією
(колективним членом АФУ) або комітетом/комісією футзалу
регіональних федерацій футболу (в тих регіонах, де відсутні
регіональні асоціації/федерації з футзалу) на визначених цим
регламентом умовах та якому АФУ надала статус регіонального
(обласного) етапу.

Організатор
відбіркового етапу

Регіональна асоціація/федерація або комітет/комісія 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.

Всеукраїнський фінал Змагання, в яких приймають участь команди-переможці регіональних
(обласних) етапів АФЛУ, яких визначає організатор регіонального
(далі – ВФ АФЛУ)
(обласного) етапу. Проходить 22-24 березня 2019 року в одному місті
та визначає переможців і призерів АФЛУ.
Кубок регіонів
(далі – КР АФЛУ)

Змагання, в яких приймають участь призери регіональних (обласних)
етапів та володарі кубків (окрім учасників ВФ АФЛУ). У КР АФЛУ
також мають право взяти участь фіналісти Кубку (за відмови володаря
Кубку) та команди, що посіли 4-5 місця у регіональних (обласних)
етапах у випадку відмови срібного або/та бронзового призерів.
Перелік команд визначає Комітет аматорського та масового футзалу
АФУ. Проходить 28-31 березня 2019 року в одному місті.

Організатор ВФ АФЛУ АФУ.
Організатор КР АФЛУ АФУ.
Регламентні
документи
(Регламент змагань)

Регламент чемпіонату АФЛУ, регламенти відбіркових етапів та
регіональних (обласних) етапів, які укладені на виконання та з
регламенту чемпіонату АФЛУ.

Арбітр

Особа, призначена Комітетом арбітрів АФУ та/або регіональним
комітетом/комісією колективного члена АФУ, комітетом/комісією
арбітрів регіональних федерацій футболу (в тих регіонах, де відсутні
регіональні асоціації/федерації з футзалу), для проведення матчів на
усіх етапах змагань, якій надані виключні повноваження щодо
застосування та трактування Правил гри.

Правила гри

Правила гри у футзал ФІФА 2014/2015 років.

Офіційний м’яч
Чемпіонату АФЛУ

Ігровий м’яч, (SELECT FUTSAL TORNADO) визначений як
рекомендований для використання на всіх етапах Чемпіонату АФЛУ в
межах партнерських взаємовідносин між АФУ та ПП
«ДЖАСТСПОРТ» на сезон 2018/2019.

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.
Дисциплінарний комітет АФУ (ДК АФУ) вирішує усі спори, які
виникають під час проведення ВФ АФЛУ та КР АФЛУ, а також
здійснює функції апеляційної інстанції щодо рішень дисциплінарних
органів колективних членів АФУ з врахуванням розділу 5 цього
Регламенту.

І.
МЕТА І ЗАВДАННЯ
1. Відкритий Чемпіонат м. Житомира з футзалу серед чоловіків сезону 2018-2019 рр. (у
подальшому «Чемпіонат») є першим (відбірковим) етапом змагань АФЛУ (пп. 4.1. регламенту
АФЛУ (Додається)), складовою частиною Чемпіонату області з футзалу серед чоловіків сезону
2018-2019 років (Регіонального (обласного) етапу (пп. 4.1. регламенту АФЛУ (Додається)).
2. Чемпіонат проводиться з метою популяризації та піднесення престижу футзалу в місті,
пропаганди здорового способу життя, забезпечення необхідної майстерності гравців для
успішного виступу на обласних, Всеукраїнських та міжнародних змаганнях з футзалу.
3. Завданням змагання є:
- залучення населення до занять фізкультурою і спортом зокрема футзалом;
- підготовка резерву для команд другої ліги, першої ліги, Екстра-ліги та збірної України.
- визначення сильніших команд, які отримають право брати участь у фінальній частині
Чемпіонату області – другому (регіональному) етапі АФЛУ (пп. 4.1. регламенту АФЛУ
(Додається)).
- виконання спортивних розрядів;
ІІ. СРОКИ ТА МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ
1. Змагання Чемпіонату проводяться в залах «ФОК» за адресою м. Житомир, вул. Кибальчича, 9
та СОК ФСТ «Динамо» за адресою м. Житомир, вул. Чуднівська, 113 згідно з календарем ігор,
затвердженим Виконавчим комітетом Асоціації футзалу м. Житомира (в подальшому
Асоціація), згідно з Регламентом АФЛУ сезону 2018/2019 рр. та цим Положенням з жовтня
2018 року по березень 2019 року включно.

ІІІ. КЕРІВНИЦТВО ПРОВЕДЕННЯМ ЗМАГАНЬ
Загальне керівництво підготовкою та проведенням змагань здійснює
Асоціація футзалу м. Житомира.
Головний суддя Таран Віктор Леонідович

ІV. УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ ТА СКЛАД КОМАНД
1. У Чемпіонаті мають право брати участь команди фізкультурно-спортивних товариств,
відомств та спортивних і фізкультурних клубів, комерційних структур, а також команди
громадських об’єднань, які є постійними або тимчасовими колективними членами
Асоціації, взяли зобов’язання виконувати Статут та регламентні норми Асоціації і цього
Положення, надали необхідну документацію, своєчасно сплачують внески та здійснюють
обов’язкові платежі у встановленому порядку та терміни, які є виключно аматорськими
командами.
2. До участі в змаганнях допускаються команди, які мають дозвіл лікаря і спортивну форму
згідно з діючими «Правилами гри у футзал ФІФА 2014/2015 рр.».
3. Обмеження щодо участі у змаганнях гравців професійних ліг визначаються Регламентом
Чемпіонату АФЛУ пп. 3.3. (Додається)
4. Склад команди: 18 гравців та 2 тренери. Безпосередньо на гру до рапорту (протоколу)
арбітра вносяться не більше 14 гравців.
5. Жодна юридична або фізична особа не може володіти, керувати та здійснювати контроль
за діяльністю, у тому числі через третіх осіб, більш ніж однією командою, що бере участь
у змаганнях однієї ліги.
6. Зміна назви команди (клубу) у рейтингу, що сформований за підсумками минулого сезону,
та під час змагань відбувається за офіційним поданням керівництва команди і
затверджується Виконавчим комітетом Асоціації після перерахування на р/р Асоціації
обов’язкового грошового внеску в сумі 1 000 грн. за повну зміну назви та 500 грн. за
часткову зміну назви.

V. УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ
1. Чемпіонат проводиться згідно з діючими «Правилами гри у футзал ФІФА 2014/2015 рр.» у
чотирьох лігах: у вищій, першій, другій та третій
4. Переможець Вищої ліги виборює звання Чемпіона м. Житомира, змагання у Вищій лізі
проводяться за круговою системою у два кола, при цьому команди, що посіли 9-10 місця
автоматично вибувають з Вищої ліги в Першу лігу, а команди що вибороли призові (1-3) місця
приймають участь у Регіональному (обласному) етапі (пп. 4.1. регламенту АФЛУ (Додається)).
- Змагання у Першій лізі проводяться за круговою системою у два кола, при цьому команди,
що посіли 9-10 місця автоматично вибувають з Першої ліги у другу лігу, а команди, що
посіли 1-2 місця автоматично переходять у Вищу лігу.
- Змагання в Другій та інших лігах (за наявністю) проводяться за круговою системою у два
кола.
Схема розіграшу переможців та переходу між лігами буде визначена після надходження
всіх заявкових листів та грошових внесків від команд-учасниць та викладається в додатку
4.
2. Місця команд визначаються за більшою кількістю очок: за перемогу нараховується 3 очки, за
нічию 1 очко, за поразку (неявку) – 0 очок. При однаковій кількості очок у двох або більше
команд перевага надається команді яка має:
- кращий результат в особистих зустрічах (очки, різниця забитих і пропущених м’ячів);
- більшу кількість перемог;
- кращу різницю забитих та пропущених м’ячів;

більшу кількість забитих м’ячів.
у випадку рівності вищевказаних показників враховуються дисциплінарні санкції та
інше.
3. Якщо команда без поважної причини та попередження двічі протягом Чемпіонату не з’явилась
на матчі, вона автоматично знімається зі змагань, при цьому сплачені нею грошові внески не
повертаються. Командам, з якими вона повинна була грати зараховується перемога з рахунком 5:0,
за умови, що команда, яка вибула, зіграла більше 50 відсотків ігор. Якщо вона зіграла менше 50
відсотків, результати всіх ігор за її участю анулюються та до неї застосовуються відповідні
дисциплінарні санкції згідно рішення ДК Асоціації.
4. Якщо одна або обидві команди не з’явились на матч, їм зараховується поразка 0:5 і до них
застосовуються відповідні дисциплінарні санкції згідно рішення ДК Асоціації.
5. У випадку припинення матчу арбітром з вини однієї з команд їй зараховується поразка з
рахунком 0:5. Якщо рахунок на момент припинення матчу перевищує різницю в 5 м’ячів на
користь команди, якій зараховується перемога, то зберігається результат, який перевищує різницю
в 5 м’ячів. До команди винуватця застосовуються відповідні дисциплінарні санкції згідно рішення
ДК Асоціації.
6. У разі припинення матчу з вини обох команд їм зараховується поразка з рахунком 0:5 та
застосовуються відповідні дисциплінарні санкції згідно рішення ДК Асоціації.
7. У випадку припинення матчу до закінчення ігрового часу не з вини учасників гри або для
пробиття пенальті, дабл-пенальті (10-метровий штрафний) він дограється з хвилини на якій був
припинений, гравцями команд, що внесені до протоколу на перервану гру, як правило, в тому
самому спортзалі де він проходив. В іншому випадку рішення приймає Виконком Асоціації. Час
припинення матчу повинен бути відображений в протоколі (рапорті) арбітра. Рахунок та
дисциплінарні санкції зіграної частини матчу при дограванні зберігаються.
8. За участь у матчі дискваліфікованого, незаявленого або незаписаного в протокол матчу гравця
команді зараховується поразка з рахунком 0:5 і застосовуються відповідні санкції, а команді
суперниці зараховується перемога 5:0. Якщо різниця м’ячів більша або дорівнює 5, на користь
команди якій зараховується перемога, рахунок залишається незмінним. Відповідальність несе
керівництво команди (клубу).
9. За участь у матчі в обох командах дискваліфікованих, незаявлених або незанесених до
протоколу матчу гравців обом командам зараховується поразка 0:5 і до них застосовуються
відповідні санкції. Відповідальність несе керівництво команди (клубу).
10. Гравець, прізвище якого внесене до протоколу, вважається учасником матчу навіть якщо він не
виходив на майданчик (не брав безпосередньо участі у грі).
11. Право знаходитись в технічних зонах мають тільки гравці команди, які мають посвідчення
учасника змагань (картку гравця) та прізвище яких внесено до протоколу матчу. Разом з ними
можуть знаходитись два тренери або керівника команди, прізвища яких також повинне бути
внесене до протоколу матчу. Ці особи вважаються учасниками матчу.
12. Наявність в технічній зоні сторонніх осіб забороняється.
13. З метою підтримання іміджу та створення атмосфери довіри до Асоціації та арбітражу і
інспектування взагалі, поведінка учасників матчу, навіть та, що не пов’язана зі спортивною
діяльністю, повинна відповідати діючому законодавству України, «Правилам гри у футзал ФІФА
2014/2015», Дисциплінарним правилам ФФУ, вимогам цього регламенту та регламенту АФЛУ
сезону 2018/2019 рр., принципам лояльності, прозорості, чесності та загальним морально-етичним
нормам.
14. За перші три жовті картки отримані в матчах Чемпіонату, гравець підлягає відстороненню на
один наступний матч.
15. За кожні наступні три жовті картки відсторонення збільшується на один матч. Відсторонення
здійснюється автоматично без додаткового рішення ДК Асоціації.
-

16. Окрім дисциплінарних санкцій на гравця накладається штраф:
- за другі три (у підсумку 6) жовті картки – 200 (п’ятсот) грн.
- за наступні три (у підсумку 9) жовті картки – 500 (одна тисяча) грн.
17. Якщо команда в одній грі отримує чотири та більше жовтих карток на кожну жовту картку,
починаючи з першої накладається штраф у розмірі 100 грн.
18. Гравець, який отримає «пряму» червону картку, в обов’язковому порядку пропускає
наступний матч та допускається до подальших ігор тільки після рішення ДК Асоціації. При
цьому на нього також накладається штраф, розмір якого визначає ДК Асоціації.
19. Дві жовті картки, отримані гравцем в одному матчі, при обліку враховуються як червона
картка та автоматично анулюються, при цьому раніше отримані попередження не знімаються.
Такий гравець автоматично пропускає наступний матч без додаткового рішення ДК Асоціації.
20. Команда зобов’язана самостійно вести облік застосованих до її гравців дисциплінарних
санкцій (жовтих та червоних карток) та несе за це відповідальність.
21. Тайм-аут надається команді тільки якщо вона подала картку однохвилинної перерви.
22. Тренери, представники та інші учасники матчу які висловлюються нецензурно або їх
поведінка непристойна чи образлива, підлягають вилученню зі спортзалу та до них
застосовуються відповідні дисциплінарні санкції згідно рішення ДК Асоціації.
23. Гравець, який висловлюється нецензурно, отримує червону картку та підлягає вилученню зі
спортзалу.
24. Неспортивна поведінка гравця на майданчику чи в технічній зоні (образливі висловлювання,
плювання тощо) карається жовтою карткою.
25. Якщо на майданчику в складі однієї або обох команд присутні менш ніж 3 гравця, матч не
дограється та їй/їм зараховується поразка.
26. Перенос матчу з ініціативи однієї з команд здійснюється тільки за згодою з іншою командою
учасницею цього матчу та рішенням Виконкому Асоціації, або, у випадку поважних причин
лише за рішенням Виконкому Асоціації. При цьому поважною причиною, в першу чергу,
вважається участь команди в офіційних змаганнях, що проходять під егідою ФІФА-УЄФАФФУ-АФУ, та змагань, що входять до календарних планів міністерств і відомств. Для цього
команда-позивач повинна надати письмову заяву не пізніше, ніж за три дні до початку матчу
за підписом представників обох команд-учасниць матчу, де має бути вказано причини
переносу, нову дату та час перенесеної гри. Нова дата повинна передувати календарній.
Команда-позивач самостійно вирішує питання оренди спортивного залу, медичного
обслуговування матчу і фінансового забезпечення матчу окрім заявкового внеску за участь у
Чемпіонаті. При невиконанні вищевказаного або неявки на матч згідно з календарем ігор
команді зараховується поразка з рахунком 0:5.
27. Календар ігор Чемпіонату та розподіл команд на ліги та групи складається Виконкомом
Асоціації після подачі всіх заявкових листів та на підставі попереднього підсумкового
рейтингу сезону 2017-2018 рр.
28. Тренер або представник команди повинен надати арбітру список заявлених на гру учасників
матчу (заповнений протокол матчу) разом з «Посвідченнями учасників змагань (картками
гравців)» не пізніше ніж за 15 хв. до початку матчу. Протокол заповнюється друкованими
літерами і до нього мають бути внесені прізвища та імена не більше 2 тренерів та не більше 14
гравців із зазначенням номерів.
29. Куріння, вживання алкогольних напоїв та наркотичних засобів у спортивному залі та
роздягальнях, пошкодження майна та обладнання залів і спортивних комплексів та нанесення
будь-яких інших збитків суворо забороняється та карається відповідно діючого законодавства
України та іншими дисциплінарними санкціями.

VI. ВИМОГИ ДО ІГРОВОГО ЕКІПІРУВАННЯ ФУТБОЛІСТІВ
1. Основне ігрове екіпірування футболіста складається з футболки, шортів, гетрів, щитків та
спеціалізованого взуття, пристосованого для гри у футзал.
2. Кольори футболок, шортів і гетрів футболістів команд суперників не повинні збігатися. У
разі збігу кольорів, форму змінює команда гостей.
3. Кольори футболок футболістів команд не повинні збігатися з кольорами футболок
арбітрів. Якщо кольори футболок арбітрів співпадають з кольорами футболок футболістів
(крім воротаря), змінювати футболки повинні арбітри.
4. Кольори футболок воротарів команд суперників повинні відрізнятися між собою, а також
від кольорів футболок інших футболістів, арбітрів. Якщо кольори футболок арбітрів
співпадають з кольорами футболок воротарів, змінювати футболки повинні воротарі. Якщо
кольори футболок воротарів співпадають між собою, змінювати футболки повинні
воротарі команди гостей.
5. Якщо кольори футболок воротарів команди господарів співпадають з кольором ігрової
форми команди гостей, змінювати футболки повинні воротарі команди господарів.
6. На футболці спереду повинна бути емблема команди та номер гравця, за яким він внесений
до протоколу матчу, а також номер повинен бути на футболці і позаду. Якщо на трусах є
номер, то він повинен відповідати номеру на футболці.
7. Для команд Вищої та Першої ліг висуваються додаткові вимоги:
- кожна команда повинна мати мінімум два комплекти ігрового екіпірування
контрастних кольорів;
- підшортники мають бути однакового кольору з шортами. Вони не мають досягати
верхньої частини коліна;
- під час матчу команди Вищої та Першої ліг в обов’язковому порядку
використовують манишки для запасних гравців;
- манишки запасних гравців однієї команди повинні бути одного кольору та
відрізнятись від кольорів ігрової форми команд та манишок запасних гравців
команди суперника.
8. Футболіст, екіпірування якого не відповідає Правилами гри і вимогам даної статті, до
участі у матчі не допускається арбітром, а до клубу застосовуються відповідні
дисциплінарні санкції згідно рішення ДК Асоціації.

VII. АРБІТРАЖ
1. Арбітраж змагань здійснюється арбітрами футзалу, яких визначає Комітет арбітрів Асоціації.
2. Арбітр матчу має виключні повноваження приймати будь-які рішення, що відповідають
«Правилам гри у футзал», обов’язкам арбітра і цьому «Положенню».
3. Арбітр може зупиняти, тимчасово припиняти чи відміняти матч через будь-яке зовнішнє
втручання, а також через неспортивну поведінку гравців однієї або обох команд та при
виникненні якихось форс-мажорних обставин.
4. Прохання щодо заміни арбітрів, призначених на матч, до розгляду не приймаються. Рішення
щодо дисциплінарних санкцій до арбітрів, спостерігачів арбітражу приймає виключно Комітет
арбітрів та Дисциплінарна комісія Виконкому Асоціації у відповідності з Дисциплінарними
правилами ФФУ.

VIІI. НАГОРОДЖЕННЯ
1. Команда, що зайняла перше місце у Вищій лізі отримує звання «Чемпіона м. Житомира з
футзалу серед чоловіків сезону 2018-2019 років» та нагороджується кубком і дипломом, а
гравці та тренери (згідно заявки) медалями.
2. Команди , що посіли друге та третє місця у Вищій лізі нагороджуються кубками і дипломами,
а гравці та тренери (згідно заявок) медалями.

3. Команди, що посіли перше, друге і третє місця у Першій лізі вважаються відповідно
переможцем, срібним й бронзовим призером Першої ліги та нагороджуються кубками і
дипломами, а гравці та тренери (згідно заявок) медалями.
4. Команди, що посіли перше, друге і третє місця у Другій лізі та інших лігах (за наявністю)
вважаються відповідно переможцем, срібним й бронзовим призером Другої й інших ліг (за
наявністю) та нагороджуються кубками та дипломами, а гравці та тренери (згідно заявок)
медалями.
5. За результатами опитування серед представників команд визначаються лауреати в кожній лізі
Чемпіонату за номінаціями: «Кращий тренер ліги», «кращий гравець ліги», «кращий воротар
ліги». Номінація «Кращий бомбардир» визначається у кожній лізі за кількістю забитих м’ячів.
Номінація «Кращий арбітр Чемпіонату» визначається Комітетом арбітражу та Виконкомом
Асоціації. Ці лауреати нагороджуються пам’ятними призами.

IХ. ПРОТЕСТИ
1. Протест може бути поданий на факти пов’язані з недотриманням «Правил гри у футзал»,
порушенням цього «Положення» або регламенту АФЛУ сезону 2018/2019 рр. під час
проведення матчу.
2. Заява про протест може бути подана тільки офіційним представником (відповідальною
особою) команди впродовж 15 хв. після закінчення матчу, про що повідомляється ГСК. Факт
подачі протесту (короткий виклад) фіксується арбітром в протоколі матчу.
3. Протест подається представниками (відповідальними особами) команд-учасників матчу.
Протест від третьої особи може бути поданий тільки на порушення цього Положення або
Регламенту чемпіонату АФЛУ.
4. Сам протест подається в письмовий формі до Виконкому Асоціації впродовж 24-х годин після
закінчення матчу. Протест подається обґрунтованим та складеним в повному обсязі. Протест
подається представником (відповідальною особою) тільки у випадку якщо заява про його
подання була своєчасно занесена до протоколу матчу.
5. Несвоєчасно подані та неналежним чином оформлені протести до розгляду не приймаються.
6. Протест не може бути поданий на:
а) призначення чи не призначення вільного, штрафного або 6-ти метрового удару;
б) визначення чи не визначення виходу м’яча за межі майданчика і надання права введення
м’яча в гру;
в) зарахування або не зарахування взяття воріт;
г) попередження або вилучення футболіста з гри.
7. Протест розглядає ДК Асоціації впродовж 5 діб від дати отримання матеріалів по суті справи
та перерахування командою на р/р Асоціації обов’язкового залогового грошового внеску у
розмірі 300 грн. У випадку коли протест визнається необґрунтованим, грошовий внесок
команді не повертається.
8. За результатами розгляду протесту ДК Асоціації, при необхідності, застосовує відповідні
дисциплінарні санкції.

Х. ПОРУШЕННЯ ЗА ЯКІ ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ САНКЦІЇ
1. За невиконання або неналежне виконання положень статутних і регламентних документів
до суб’єктів футзалу застосовуються дисциплінарні санкції у відповідності до
законодавства України, Дисциплінарних правил ФФУ, нормативно-правових документів
ФІФА, УЄФА, ФФУ, АФУ, Регламенту чемпіонату АФЛУ сезону 2018-2019 рр. та цього
Положення.

2. Згідно з Дисциплінарними правилами ФФУ застосування дисциплінарних санкцій
покладено на ДК АФУ (Всеукраїнський фінал та апеляційна інстанція по відношенню до
ДК Асоціації) та на ДК Асоціації футзалу м. Житомира (по відношенню до учасників
змагань).
3. 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, отримані футболістами під час Чемпіонату анулюються та не
враховуються у Всеукраїнському фіналі та Кубку Регіонів АФЛУ.
За отримані червоні картки футболісти повинні відбути відповідне відсторонення (в т. ч.
на Всеукраїнський фінал та Кубку Регіонів АФЛУ).
4. Всі порушення, які стосуються Додатку 5 Дисциплінарних правил ФФУ (п.п. 3.1, 3.2, 5.1,
5.2, 6.1, 7.1-7.3 та 9.1), розглядаються виключно ДК АФУ. До рішення ДК АФУ згідно
вчинків, які стосуються Додатку 5 Дисциплінарних правил ФФУ (п.п. 3.1, 3.2, 5.1, 5.2, 6.1,
7.1-7.3 та 9.1), футболісти та офіційні особи не мають права приймати участь в наступних
матчах.
5. Самовільне залишення майданчика командою або відмова продовжити гру без поважних
причин та рішення арбітра матчу карається штрафом у розмірі 1 000 (одна тисяча) грн.
При повторному або системному порушенні команда знімається зі змагань.
6. Неявка команди на календарну гру карається штрафом 1 000 (одна тисяча) грн.
7. Неявка команди без поважної причини або без завчасного попередження на парадвідкриття та на церемонію нагородження карається штрафом 300 грн.
8. Провокаційні дії гравців або інших представників команд, що викликали безлад у залі або
на прилеглій території караються штрафом 1 000 грн. (При повторному порушенні
команда знімається зі змагань).
9. Некоректна або неспортивна поведінка гравців, офіційних осіб команди та вболівальників
цієї команди до, під час та після гри караються штрафом 300 грн.
10. Всі зазначені розрахунки проводяться в п’ятиденний термін. Без сплати будь-якого
накладеного штрафу команда не допускається до наступного календарного матчу.

ХІ. ОФОРМЕННЯ ЗАЯВКОВОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ
1. Заявкові листи оформлюються з врахуванням пп. 3.3. та розділу 7 Регламенту АФЛУ.
2. Форма заявкового листа, обов’язкова сума членських внесків та строки їх подання
визначається Виконкомом Асоціації. Ця інформація розміщена на офіційному сайті Асоціації
(www.futsal.zt.ua).
3. Заявковий лист подається в надрукованому вигляді у двох примірниках відповідно до
затвердженого АФЛУ зразка та дублюється в електронному вигляді у форматі «Excel» на
електронну адресу Виконкому (futsalzt2015@gmail.com).
4. До заявкового листа додаються фотографії усіх гравців в електронному вигляді на електронну
адресу Виконкому із зазначенням ПІП особи зображеної на фотографії та сканованої копії
першої сторінки громадянського паспорту.
5. Додаткові заявки та переходи гравців дозволяються в термін та чином, що визначений в п.7.4.
Регламенту АФЛУ загальна кількість гравців на кожен період часу повинна відповідати розд.
IV п. 4 цього Положення.
6. Додаткові заявки та перехід гравців пізніше вказаного терміну (01.02.2019 р.) не дозволяються.
7. Заявковий лист обов’язково підписується відповідальною особою команди та завіряється
печаткою лікувального диспансеру, іншого закладу фізкультурно-оздоровчої спрямованості
або лікарів, які за своїм фахом мають право визначати загальний стан здоров’я.
8. Посвідчення учасника змагань (картка гравця) повинне бути завірене печаткою Асоціації та
підписом відповідальної особи Виконкому Асоціації.
9. Гравець, що не має Посвідчення учасника змагань (картки гравця), а також прізвище якого не
внесене до протоколу матчу, до гри не допускається.

ХII. ФІНАНСУВАННЯ
1. Змагання проводяться за рахунок Асоціації та Управління у справах сім’ї, молоді та спорту
Житомирської міської ради.
2. Витрати на нагородження переможців, призерів та лауреатів Чемпіонату проводяться за
рахунок Асоціації та Управління у справах сім’ї, молоді та спорту Житомирської міської ради.
3. Витрати по оплаті оренди спортивного залу та витрати на обслуговування матчів та інших
заходів пов’язаних з проведенням Чемпіонату несе Асоціація спільно з Управлінням у справах
сім’ї, молоді та спорту Житомирської міської ради
4. Команди, які бажають взяти участь у Чемпіонаті повинні відповідати розд. IV цього
«Положення».
5. Члени Асоціації, які мають заборгованість по сплаті членських внесків, до участі в Чемпіонаті
не допускаються.
6. Відповідальність за збір та використання коштів, застосування фінансових санкцій за
порушення, що вказані в цьому «Положенні» несе Асоціація.
7. Внески на участь у Чемпіонаті, членські внески, благодійні внески та будь-які пожертви на
розвиток футзалу сплачувати за реквізитами:

р/р 26006055812438 в Житомирському РУ «Приватбанк»
ЄДРПОУ 38267259
МФО 311744

Це «Положення» є офіційним запрошенням на участь у змаганнях

