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Стаття 1 

Мета Регламенту 
 

Метою Регламенту є визначення принципів організації та проведення змагань з 

футболу серед аматорських команд під егідою громадської спілки «Федерація 

футболу Полтавщини», порядку норм і правил відносин між суб’єктами 

аматорського футболу на основі правової системи співвідношення прав, 

обов’язків і відповідальності юридичних і фізичних осіб. 

 

Стаття 2 

Завдання Регламенту 
 

1. Сприяння проведенню змагань на рівні вимог регламентних документів ФІФА, 

УЄФА, ФФУ, громадської спілки «Федерація футболу Полтавщини». 

2. Встановлення порядку здійснення управління й контролю за організацією та   

проведенням змагань. 

 

 Стаття 3 

Мета змагань 
 

Метою змагань є популяризація та підвищення престижу аматорського футболу 

на Полтавщині, забезпечення необхідного рівня майстерності футболістів на 

основі вдосконалення проведення змагань. 

  

Стаття 4 

Завдання змагань 
 

1.  Сприяння подальшому розвитку футболу на Полтавщині. 

2.  Визначення місця команд у турнірній таблиці відповідно до вимог Регламенту. 

3.      Підвищення рівня майстерності футболістів-аматорів. 

4.  Організація культурного дозвілля населення та загального оздоровлення молоді. 

   5.  Створення необхідних умов підготовки та успішного виступу збірних команд 

області. 

 6.  Створення комфортних та безпечних умов для учасників змагань і глядачів. 

 

Стаття 5 

Керівництво змаганнями 
 

1. Організацію й керівництво змаганнями здійснює адміністрація громадської 

спілки «Федерація футболу Полтавщини». 

2. Змагання проводяться у відповідності з принципами «Чесної гри», згідно 

календаря змагань, затвердженого Виконкомом громадської спілки «Федерація 

футболу Полтавщини». 

3. Оперативний контроль за організацією й проведенням змагань здійснює комітет з 

проведення змагань «Федерації футболу Полтавщини». 

4. Рішення контрольно-дисциплінарного комітету (далі – КДК) «Федерації футболу 

Полтавщини» щодо дисциплінарних санкцій до клубів (команд), їх керівників, 

офіційних осіб, тренерів, футболістів та інших фахівців клубів (команд) носять 

для них обов’язковий характер.  
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Стаття 6 

Учасники змагань 
 

1. Склад учасників змагань затверджує Виконком громадської спілки «Федерація 

футболу Полтавщини» за поданням комітету з проведення змагань. 

2. У змаганнях (чемпіонаті, першості, Кубку, «Лізі чемпіонів», Суперкубку 

Полтавської області) можуть брати участь клуби, команди (гравці, тренери, 

офіційні особи) – члени громадської спілки «Федерація футболу Полтавщини», 

що визнають і виконують її Статут, уклали Договір про співпрацю та сплатили 

щорічні членські внески. Розміри фінансових сплат щорічно визначаються 

Виконкомом громадської спілки  «Федерація футболу Полтавщини». У сезоні 

2019 р. для команд (клубів), незалежно від загальної кількості футболістів, 

внесених до заявкових листів обох команд (юнаки+дорослі), встановлена 

фіксована сума внеску – 2 700 гривень. 

3. Зміна назви клубу (команди) відбувається за офіційним поданням клубу 

(команди) і затверджується рішенням адміністрації громадської спілки 

«Федерація футболу Полтавщини».  

4. Клуб зобов’язаний мати на правах власності або орендувати: 

а) стадіон, що відповідає вимогам регламентних документів громадської спілки 

«Федерація футболу Полтавщини»; 

б) юнацьку команду, яка виступає в чемпіонаті (першості) області одночасно з 

дорослою командою. 

5.  Вік гравців юнацьких складів – 2002-2004 р. р. н.  

6.  Усі учасники змагань несуть особисту відповідальність за своє життя, здоров’я 

безпеку і в обов’язковому порядку мають бути застраховані. 

 

Стаття 7 

Порядок оформлення заявкової документації 

і заявка на участь у змаганнях 
 

1. До заявкового листа команди вносяться прізвища не більше 6-ти офіційних осіб 

керівного складу і прізвища не більше 30-ти (тридцяти) футболістів. 

2. До заявкового листа команд дорослих першої ліги вносяться прізвища не 

більше 5-ти (п’яти) легіонерів – гравців з інших областей України, а також 

країн ближнього й дальнього зарубіжжя. У вищій лізі чемпіонату 

Полтавської області 2019 р. з футболу кількість легіонерів необмежена. 

3. До заявкового листа юнацьких команд вищої та першої ліг вносяться лише 

прізвища гравців – вихованців полтавського футболу. Участь у матчах 

чемпіонату (першості) області 2019 р. з футболу гравцям з інших областей 

України, а також країн ближнього й дальнього зарубіжжя – заборонена. 

4. Гравці, які не мають «Паспорта футболіста» громадської спілки «Федерація 

футболу Полтавщини» до участі у змаганнях не допускаються. 

5. Офіційні представники команди, які не мають «Посвідчення учасника змагань» 

громадської спілки «Федерація футболу Полтавщини» до змагань не 

допускаються. 

6. Гравці та офіційні представники клубів (команд) перед початком змагань 

сплачують щорічні обов’язкові членські внески у розмірах, затверджених 

Виконкомом громадської спілки «Федерація футболу Полтавщини».  

7. Дозаявка (перезаявка) гравців дозволена. За кожного гравця, дозаявленого 

(перезаявленого) поза терміном надання заявкової документації, клуби 

(команди) перераховують на р/р громадської спілки «Федерація футболу 

Полтавщини» обов’язковий грошовий внесок у сумі, затвердженій Виконкомом 

громадської спілки «Федерація футболу Полтавщини».  
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8. Для заявки команди на участь в обласних змаганнях до «Федерації футболу 

Полтавщини» надаються: 

8.1. Заявковий лист у друкованому вигляді в 2-х примірниках (а також на 

електронних носіях). Для внесення гравців до єдиної бази даних ФФУ – 

копія заявкового листа надсилається на електронну адресу «Федерації 

футболу Полтавщини». 

8.2. Заявковий лист узгоджується й підписується головою регіональної федерації 

футболу, керівником клубу, тренером, лікарем і завіряється печаткою 

лікувального або іншого спеціалізованого медичного закладу фізкультурно-

спортивного спрямування. Віза лікаря на дозвіл брати участь у змагання 

ставиться проти прізвища кожного гравця й завіряється печаткою. 

8.3. Оригінали й копії громадянських паспортів учасників змагань (юнаків і 

дорослих). 

8.4. Кольорове фото розміром 3х4 см (зроблене не раніше 2017-го року) на 

гравців та офіційних осіб, внесених до заявкового листа. Для гравців 

юнацького складу фото має бути зроблене не раніше 2018-го року.  

8.5. Письмову декларацію про безумовне виконання Статуту громадської спілки 

«Федерація футболу Полтавщини» щодо визнання клубом (командою) 

виняткової юрисдикції дисциплінарних органів «Федерації футболу 

Полтавщини», ФФУ, САS. 

9. Заявка команд проводиться згідно графіка, затвердженого комітетом з 

проведення змагань «Федерації футболу Полтавщини». 

 

Стаття 8  

Місця проведення змагань 
1. Ігри проводяться на стадіонах, в тому числі резервних, допущених комітетом 

спортивних споруд та безпеки їх використання «Федерації футболу 

Полтавщини». Перенос ігор на інші стадіони (футбольні поля) допускається 

лише за погодженням з «Федерацією футболу Полтавщини». 

2. Проведення матчів на полях зі штучним покриттям дозволяється. 

 

Стаття 9 

Обов’язки клубу-господаря з підготовки стадіону до змагань  
   1.    Клуб-господар поля й адміністрація стадіону зобов’язані: 

1.1. Підняти на флагштоках державний прапор України. 

1.2. Надати футбольне поле з чіткою розміткою (шириною ліній не менше 10,5 см 

і не більше 12 см), воротами відповідних розмірів та сіткою на них. 

1.3. Надати роздягальні для гравців обох команд, з душовими та гарячою водою. 

1.4. Надати спеціально устатковану кімнату для арбітрів та спостерігача 

арбітражу. 

1.5. Надати чай, мінеральну або звичайну питну воду для команд і арбітрів. 

1.6. Надати для проведення гри до 3-х футбольних м’ячів, що відповідають 

вимогам «Правил гри». 

1.7. Забезпечити присутність на матчі кваліфікованого медичного персоналу. 

1.8. По можливості, забезпечити відеозапис домашніх матчів.  

1.9. Команда може надати роздягальні та душові за межами стадіону. При цьому 

команда-господар поля повинна забезпечити офіційним особам «Федерації 

футболу Полтавщини» автотранспорт для переїзду.  

1.10. Не допустити присутність сторонніх осіб у кімнаті арбітрів.  

2. У разі проведення післяматчевої прес-конференції, керівництво команди-

господаря за 30 хв до початку матчу має офіційно попередити арбітра, 

спостерігача арбітражу та представника команди гостей про умови її проведення. 

Присутність тренера команди гостей на прес-конференції – обов’язкова.  
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3. У разі незабезпечення необхідних умов для проведення матчу чемпіонату 

(першості) Полтавської області з футболу, команді (клубу) може бути зараховано 

технічну поразку – 0:3, команді-супернику, відповідно, технічну перемогу – 3:0, а 

до команди-господаря поля застосовуються дисциплінарні санкції. 

 

Стаття 10 

Забезпечення громадського порядку та безпеки 
 

1. При проведенні ігор чемпіонату (першості) Полтавської області з футболу в 

якості організатора матчу виступає футбольний клуб (команда)-господар поля. 

2. Клуб (команда)-господар поля несе відповідальність за громадський порядок та 

безпеку до, під час і після гри на стадіоні й прилеглій до нього території. 

3. До обов’язків клубу (команди)-господаря поля входить: 

3.1. Своєчасне (не пізніше, як за тиждень до початку матчу) інформування 

органів  внутрішніх справ (ГУНП), підрозділів ДСНС, місцевих органів влади 

про день і час проведення заходу, очікувану кількість уболівальників, 

зокрема команди гостей. 

3.2. Виготовлення та розповсюдження інформаційних бюлетенів, афіш, 

програмок на матч тощо, а також розміщення на території стадіону «Правил 

поведінки глядачів на стадіоні». 

3.3. Забезпечення взаємодії з національною поліцією, органами місцевого 

самоврядування щодо безпеки глядачів, футболістів, офіційних 

представників. 

3.4. Припинення неправомірних дій глядачів (безпосередньо на трибунах) із 

залученням осіб, на яких покладено обов’язки по забезпеченню громадського 

порядку та громадської безпеки на території спортивної споруди. 

3.5. Клуб (команда)-господар поля зобов’язаний забезпечити присутність на 

матчі представників органів правопорядку та/або членів громадського 

формування з охорони громадського порядку в кількості, достатній для 

протидій порушенням громадського порядку, охорони учасників і глядачів 

змагань на стадіоні, прилеглих до нього територій, а також безпеку команди 

гостей з моменту приїзду на стадіон і до моменту від’їзду із населеного 

пункту, де проходила гра. 

3.6. Працівники правоохоронних органів та/або члени громадського формування 

з охорони громадського порядку повинні прибути на стадіон за 30 хвилин до 

початку матчу. Присутність працівників правоохоронних органів на матчі 

юнацьких команд – обов’язкова. 

3.7. У випадку відсутності письмової заявки від команди гостей на відвідування 

гри її організованими групами уболівальників, відповідальність за 

порушення ними правил поведінки на стадіоні несе клуб (команда)-господар 

поля. 

4. На стадіоні та прилеглій території до, під час та після матчу заборонено: 

 продаж алкогольних напоїв; 

 продаж будь-яких напоїв у скляній тарі; 

 реклама тютюнових компаній; 

 агітація, реклама, оголошення політичної спрямованості та різного роду 

політичні дії; 

 використання піротехнічних засобів; 

 пропагувати та проявляти у будь-яких формах ідеї расизму, ксенофобії 

нацизму тощо; 

 проникнення вболівальників в ігрову зону. 

5. На стадіоні та прилеглій території до, під час та після матчу дозволяється продаж       

        безалкогольних напоїв та пива у відкритій пластиковій або паперовій тарі. 
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Стаття 11 

Система проведення змагань 
 

1. Чемпіонат (першість) Полтавської області 2019 року з футболу серед 

аматорських команд проходитиме у двох лігах – вищій та першій (дві групи – 

«А» і «Б», де команди будуть розподілені за територіальним принципом). Згідно 

календаря ігор, суперники зіграють між собою у два кола за принципом «кожен із 

кожним» (удома й на виїзді). 

2. Склад груп, за поданням комітету з проведення змагань, визначає Виконком 

«Федерації футболу Полтавщини». 

3. Ігри чемпіонату (першості) Полтавської області, згідно календаря змагань, 

проходитимуть щосуботи та щонеділі. Матчі вищої ліги проходитимуть 

щосуботи, першої – щонеділі. 

4. За підсумками чемпіонату 2019 р., вищу лігу залишають команди, що посядуть 

останні два місця в турнірній таблиці. 

5. По дві кращі команди груп «А» і «Б» виходять до фінальної частини змагань 

(дорослі й юнаки – окремо), де в «стикових» матчах (удома й на виїзді) за 

принципом А1-Б1, А2-Б2 визначать переможця та призерів першої ліги.  

6. Переможці груп «А» і «Б» переходять до вищої ліги чемпіонату Полтавської 

області 2020 року з футболу. 

7. Розіграш Кубка Полтавської області з футболу проводиться згідно календаря 

спортивно-масових заходів «Федерації футболу Полтавщини» у відповідності з 

«Положенням», затвердженим Виконкомом «Федерації футболу Полтавщини». 

8. Розіграш Суперкубка Полтавської області з футболу проводиться згідно 

календаря спортивно-масових заходів «Федерації футболу Полтавщини» у 

відповідності з «Положенням», затвердженим Виконкомом «Федерації футболу 

Полтавщини». 

 

Стаття 12 

Календар ігор 
 

1. Календар ігор чемпіонату (першості) Полтавської області з футболу 

розробляється комітетом з проведення змагань «Федерації футболу 

Полтавщини», після чого затверджується Виконкомом громадської спілки 

«Федерація футболу Полтавщини». 

2. Ігри проводяться на футбольних полях команд, вказаних у календарі першими. 

3. Календар ігор другого кола чемпіонату (першості) області з футболу є 

повторенням календаря ігор першого кола (змінюються лише команди-господарі 

поля). 

4. Підставою для переносу матчів може бути лише участь команди (під тією ж 

назвою) у Всеукраїнських змаганнях, а також у турнірах, внесених в офіційний 

календар ФФУ. Право переносу ігор, у випадках, не передбачених Регламентом, 

належить адміністрації «Федерації футболу Полтавщини» та комітету з 

проведення змагань. 

 

Стаття 13  

Визначення місць команд у турнірній таблиці 
 

1. За перемогу в матчах чемпіонату (першості) команді нараховується 3 (три) очки, 

за нічию – 1 (одне) очко, за поразку очки не нараховуються. 

2. Місця команд у чемпіонаті (першості) Полтавської області з футболу 

визначаються за такими показниками, отриманими у всіх матчах: 

а) більша кількість набраних очок; 

б) більша різниця забитих і пропущених м’ячів; 
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в) більша кількість забитих м’ячів; 

г) більша кількість перемог. 

3. У випадку рівності показників, вказаних в п.2 цієї статті, у двох (окрім випадку 

визначення чемпіона області) і більше команд перевагу отримують команди, які в 

іграх з усіма конкурентами мають кращі показники: 

а) більша кількість набраних очок; 

б) більша різниця забитих і пропущених м’ячів; 

в) більша кількість забитих м’ячів; 

г) більша кількість перемог. 

4. У випадку рівності очок у двох команд, які за підсумками чемпіонату посядуть 

перше та друге місця, положення п.3 ст.12 не застосовуються, а для визначення 

чемпіона проводиться додатковий («золотий») матч. Рішення щодо місця й дати 

проведення додаткового («золотого») матчу приймає Виконком «Федерації 

футболу Полтавщини». Якщо основний час завершиться внічию, для визначення 

переможця призначається додатковий час (два тайми по 15 хв кожен). Якщо в 

додатковий час переможця не буде виявлено, призначається серія післяматчевих 

11-метрових штрафних ударів, згідно «Правил гри».  

5. За рівністю показників, вказаних у п. 3 цієї статті (окрім випадку визначення 

чемпіона області), місце команди визначається жеребкуванням, яке проводить 

адміністрація та комітет змагань «Федерації футболу Полтавщини». 

6. У «стикових» фінальних іграх серед аматорських (дорослих та юнацьких) команд  

І-ї ліги переможці визначаються за такими показниками: 

         а) більша кількість набраних очок; 

б) більша різниця забитих і пропущених м’ячів; 

в) якщо обидві команди у двох іграх забили однакову кількість м’ячів, 

переможцем виходить команда, яка забила більшу кількість м’ячів на чужому 

полі; 

г) якщо команди забили однакову кількість м’ячів на чужому полі, то після 

другої гри призначається додатковий час (два тайми по 15 хвилин кожен); 

д) якщо в додатковий час обидві команди забили однакову кількість м’ячів, 

переможцем виходить команда гостей, як та, що забила більшу кількість м’ячів 

на чужому полі; 

є) якщо в додатковий час (два тайми по 15 хвилин кожен) не було забито м’ячів, 

то призначається серія 11-метрових штрафних ударів, згідно «Правил гри». 

 

Стаття 14 

Нагородження 
 

1. Нагородження переможців та призерів чемпіонату (першості), Кубка, «Ліги 

чемпіонів» та Суперкубка Полтавської області серед аматорських команд 

проводить громадська спілка «Федерація футболу Полтавщини» спільно з 

Управлінням у справах сім’ї, молоді та спорту Полтавської ОДА. 

2. Команда (доросла, юнацька) вищої ліги, яка посіла перше місце, отримує звання 

«Чемпіона Полтавської області 2019 р. з футболу серед команд вищої ліги». 

Команда нагороджується кубком і дипломом «Федерації футболу Полтавщини», а 

гравці (тренери та офіційні представники) – грамотами та медалями. Команди, що 

посіли ІІ і ІІІ місця, нагороджуються кубками та дипломами, а гравці (тренери та 

офіційні представники) – грамотами та медалями. 

3. Команда (доросла, юнацька) першої ліги, яка посіла перше місце, отримує звання 

«Переможця першості Полтавської області 2019 р. з футболу серед команд першої 

ліги». Команда нагороджується кубком і дипломом, а гравці (тренери та офіційні 

представники) – грамотами та медалями. Команди, що посіли ІІ та ІІІ місця, 

нагороджуються кубками та дипломами, а гравці (тренери та офіційні 

представники) – грамотами та медалями. 
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Стаття 15  

Неявка команди на календарну гру 

або відмова від участі у змаганнях 
 

1. За неявку на гру чемпіонату (першості) без поважної причини, команді 

зараховується технічна поразка – 0:3 (до неї застосовуються дисциплінарні 

санкції), а команді-супернику, відповідно, технічна перемога – 3:0. 

2. За повторну неявку на гру без поважної причини, команда може бути знята зі 

змагань. 

3. Якщо команда, яка знята зі змагань, провела половину і більше ігор, то в матчах, 

що залишилися, їй зараховуються технічні поразки – -:+, а командам-суперникам, 

відповідно, технічні перемоги – +:-. Якщо команда провела менше половини ігор 

– результати за її участю анулюються. 

4. Команді, яка запізнилася на матч чемпіонату (першості) області без поважної 

причини більше, ніж на 1 (одну) годину, зараховується технічна поразка 0:3 (до 

неї застосовуються дисциплінарні санкції), а команді-супернику, відповідно, 

технічна перемога – 3:0. 

5. Якщо обидві команди не з’явилися на матч чемпіонату (першості) області, їм 

зараховуються технічні поразки – 0:3 (до них застосовуються дисциплінарні 

санкції). 

 

Стаття 16  

Умови проведення змагань 
 

1. Змагання проводяться у відповідності з «Правилами гри» 2018-2019 р. р. зі 

змінами та доповненнями, затвердженими ФІФА. 

2. Тривалість матчу команд дорослих – 2 тайми по 45 хв кожен із 15-ти хвилинною 

перервою, тривалість матчу юнацьких команд – 2 тайми по 35 хв кожен із 15-ти 

хвилинною перервою (тривалість перерви між таймами може бути змінена 

тільки за згодою арбітра). У випадку надзвичайно високої температури 

повітря, у кожному з таймів (на 25-й хв і 70-й хв у матчах команд дорослих і 

на 20-й і 55-й хв у матчах юнацьких команд) дозволено здійснювати 

короткотривалі зупинки гри, тривалість яких не повинна перевищувати 

однієї хвилини, для вживання води та охолоджуючих напоїв.  

3. У ході гри дозволяється заміна не більше 7 гравців, внесених до рапорту арбітра. 

4. Матч юнацьких команд розпочинається за 2 (дві) години до початку матчу 

команд дорослих, згідно календаря ігор. 

5. Представники команд (господарі першими) за 30 хвилин до початку матчу 

зобов’язані внести до рапорту арбітра склади граючих команд (11 футболістів 

стартового складу і 7 – запасних із визначеними номерами кожного з них) та не 

більше 6-ти офіційних осіб клубу (команди) за підписом капітана та одного з 

офіційних представників. До рапорту арбітра додаються заявковий лист 

команди, «Паспорта футболістів» «Федерації футболу Полтавщини» на кожного 

гравця та «Посвідчення учасника змагань» на офіційних осіб. 

6. Офіційні особи команди-господаря зобов’язані за 30 хвилин до початку матчу 

представити арбітрам медпрацівника та представника правоохоронних органів 

або представника громадського формування з охорони громадського порядку.  

7. Протягом 30-ти хвилин після закінчення матчу офіційні представники команд 

мають право уточнити в арбітра та у спостерігача арбітражу інформацію щодо 

гравців, які забивали м’ячі та отримували дисциплінарні санкції. Якщо такого 

уточнення не було, то претензії згідно вказаної інформації не приймаються. 
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 Стаття 17 

Участь у грі й заміни футболістів 
 

1. Запасні футболісти, а також не більше 6-ти офіційних осіб клубу (команди), 

прізвища яких внесені до рапорту арбітра, повинні під час гри перебувати у 

спеціально відведених для цього місцях – «технічній площі». 

2. Участь у матчах чемпіонату (першості) Полтавської області 2019 р. з футболу 

серед команд дорослих мають право брати юнаки, які досягли 16-річного віку. 

3. В іграх першості Полтавської області 2019 р. з футболу серед команд першої 

ліги, в обов’язковому порядку, на полі повинні постійно перебувати не 

менше 5-ти (п’яти) вихованців місцевого футболу – гравців, які народилися 

або зареєстровані за місцем проживання (але не менше одного року) на 

території відповідного регіону. Замість вихованця місцевого футболу на 

заміну повинен виходити також вихованець місцевого футболу. 

4. В іграх першості Полтавської області 2019 р. з футболу серед команд першої 

ліги у складах команд дорослих на полі, в обов’язковому порядку, повинен 

постійно перебувати 1 (один) гравець 2002 р. н., який внесений у заявку 

юнацької команди. Замість гравця 2002 р. н. на заміну повинен виходити 

також гравець 2002 р. н.   

5. Футболіст, прізвище якого внесено до рапорту арбітра, вважається учасником 

матчу, навіть якщо він не виходив на заміну. 

6. Гравець, у якого відсутній «Паспорт футболіста», до участі в грі не 

допускається.  

7. За внесення до рапорту арбітра прізвища дискваліфікованого або незаявленого 

футболіста, до клубу (команди) застосовуються дисциплінарні санкції. Якщо цей 

футболіст безпосередньо брав участь у матчі (виходив на поле), команді 

зараховується технічна поразка – 0:3, а команді-супернику, відповідно, технічна 

перемога – 3:0. Якщо у матчі перемогла команда-суперник з різницею м’ячів у 

три і більше – рахунок матчу залишається незмінним. Якщо до рапорту арбітра у 

складах обох команд внесені прізвища дискваліфікованих або незаявлених 

гравців, до клубів (команд) застосовуються дисциплінарні санкції. Якщо ці 

футболісти безпосередньо брали участь у матчі (виходили на поле), обом 

командам зараховуються технічні поразки – 0:3. 

8. Футболіст, прізвище якого не внесено до рапорту арбітра, не має права брати 

участь у матчі. 

9. Заміни проводяться із числа футболістів, прізвища яких внесені до рапорту 

арбітра. 

10. Особи, прізвища яких не внесені до рапорту арбітра та не мають «Посвідчення 

учасника змагань», під час матчу не мають права перебувати у межах «технічної 

площі».  

 

Стаття 18 

Реєстрація футболістів, перехід із команди в команду та дозаявки 

 
1. Згідно рішення Виконкому Федерації футболу України від 06.02.19 р., 

футболісти, які беруть участь в організованому футболі під егідою 

регіональної федерації футболу (асоціації), повинні бути, в обов’язковому 

порядку, зареєстровані в єдиній базі даних ФФУ. 

2. У відповідності до п. 2 ст. 5 Регламенту ФІФА зі статусу та трансферу 

гравців,   футболіст може бути зареєстрований тільки в одному клубі 

(команді), за винятком: 

- футболіст футзалу (міні-футболу) і/або пляжного футболу може бути 

одночасно зареєстрований тільки в одному клубі футзалу (міні-футболу) 

і/або пляжного футболу. Водночас футболіст футзалу (міні-футболу) і/або 
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пляжного футболу може бути зареєстрований також у клубі, що 

представлений командою з 11-ти футболістів. При цьому не обов’язково, 

щоб клуб футзалу (міні-футболу) і/або пляжного футболу та клуб, що 

представлений командою з 11-ти футболістів, належали до однієї 

асоціації. 

3. Гравець, який має бажання брати участь у чемпіонаті (першості) Полтавської 

області з футболу, повинен бути, в обов’язковому порядку, зареєстрований 

(отримати «Паспорт футболіста») у «Федерації футболу Полтавщини». Гравцям, 

які беруть участь у чемпіонаті (першості) області з футболу серед команд 

вищої (першої) ліг, брати участь в інших змаганнях/турнірах (чемпіонатах 

міст і районів Полтавщини) заборонено. 

4. Згідно п. п. 6 та 7 ст. 17 Регламенту зі статусу та трансферу футболістів, з 1 

липня 2019 р. до 30 червня 2020 р. (включно) футболіст може бути 

зареєстрований щонайбільше за три клуби (команди). Протягом цього 

періоду футболіст має право виступати в офіційних змаганнях 

(безпосередній вихід на поле в офіційному матчі в якості футболіста) тільки 

за 2 (два) клуби (команди) незалежно від їх приналежності (ПЛ, ПФЛ, 

ААФУ, ДЮФЛ чи регіональна федерація футболу).    

5. Заявка (дозаявка, перезаявка) футболістів на участь у змаганнях проводиться 

протягом одного з двох заявкових періодів. 

6. Для заявки, дозаявки та переходу футболістів з клубу (команди) в інший 

клуб (команду) на змагальний сезон встановлені два заявкові періоди: 
 

18 березня 2019 року – 31 травня 2019 року; 

22 липня 2019 року – 30 серпня 2019 року. 

 

7. Перехід дозволяється при наявності письмової згоди від офіційної особи 

попереднього клубу (команди). У разі відсутності письмової згоди від 

попереднього клубу (команди), право на перехід гравця вирішує комітет з 

проведення змагань «Федерації футболу Полтавщини». 

8. Футболіст, який має діючий контракт з командою професіональних ліг будь-якої 

країни, до змагань не допускається.  

9. Футболіст-професіонал може брати участь у змаганнях за аматорську команду 

(клуб) через 30 діб після його останнього виходу на поле в календарній грі у 

складі професіонального клубу. 

 

Стаття 19 

Вимоги до ігрової форми (екіпіровки) футболіста 

 
1. Ігрова форма футболіста складається із футболки, шортів, гетрів, щитків і взуття. 

2. Кольори футболок та гетрів футболістів команд-суперників не повинні збігатися. 

3. Футболки воротарів повинні бути різного кольору й відрізнятися від кольорів 

футболок польових гравців обох команд і арбітрів. Якщо кольори футболок 

арбітрів співпадають з кольорами футболок воротарів, футболки змінюють 

воротарі. 

4. Якщо в команд-суперників кольори ігрової форми збігаються, то форму змінює 

команда-господар поля. 

5. Футболіст, у якого відсутній номер на футболці, до матчу не допускається.  

6. Підтрусники/рейтузи повинні бути однакового кольору з шортами ігрової форми. 

Вони не повинні досягати верхньої частини коліна. 

7. Не пізніше, ніж за 7 хвилин до початку матчу, арбітр здійснює перевірку 

екіпіровки футболістів і вживає заходів щодо виявлення у них предметів, у тому 

числі ювелірних виробів, що несуть небезпеку, як для них самих, так і для інших 

футболістів. 
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8. Футболіст, екіпіровка якого не відповідає вимогам «Правил гри» і цієї статті, 

до гри не допускається. 

 

Стаття 20 

Відповідальність клубу (команди), керівників, футболістів 
 

1. Порушення прямих норм Регламенту ФІФА та ФФУ, що пов’язані з 

реєстрацією футболіста не за один клуб, може призвести до відкриття спорів 

щодо виплат компенсації за підготовку футболіста та виплат за механізмом 

солідарності (у разі платного переходу), а також відносно кількості клубів, за 

які футболіст може бути зареєстрований. До футболістів і відповідних клубів 

будуть застосовуватися санкції, встановлені «Дисциплінарними 

правилами». 

2. До футболістів можуть бути застосовані такі санкції: попередження; виплата 

обов’язкового грошового внеску у національній грошовій одиниці; 

відсторонення від матчів; позбавлення «Паспорта футболіста». 

3. До футбольних клубів також можуть бути застосовані санкції у вигляді: 

попередження; виплати обов’язкового грошового внеску у національній 

грошовій одиниці за кожного футболіста, який був зареєстрований та 

заявлений з порушенням; санкції у вигляді позбавлення клубу права 

реєструвати у ФФУ («Федерації футболу Полтавщини») нових футболістів 

протягом визначеного періоду; зарахування технічної поразки. 

4. У разі повторного порушення норм Регламенту зі статусу та трансферу 

футболістів, дисциплінарні органи організації, що проводить змагання, в 

яких відбулося порушення, можуть застосувати більш жорсткі 

дисциплінарні санкції та санкції у сукупності як до футболістів, так і до 

клубу, який його зареєстрував. Санкція обирається відповідним 

Дисциплінарним органом залежно від ступеня, кількості та характеру 

здійснених футболістом та/або футбольним клубом (командою) порушень, 

особи винного та характеру справи. 

5. Клуби (команди), які беруть участь у змаганнях, повинні виконувати всі вимоги 

цього Регламенту, проявляючи при цьому дисциплінованість, організованість, 

повагу один до одного та глядачів. 

6. Офіційні представники клубу (команди) зобов’язані самостійно вести облік 

дисциплінарних санкцій (попередження й вилучення), що застосовуються 

арбітрами, а також несуть відповідальність за поведінку футболістів своєї 

команди і не мають права втручатися в дії спостерігача арбітражу й арбітрів. За 

отримані 2, 4, 6 і т. д. жовті картки гравець пропускає наступну гру. 
7. Клуб (команда) несе відповідальність за поведінку своїх глядачів, а також 

посадових осіб клубу (команди), які виконують офіційні обов’язки на грі або 

присутні на стадіоні. 

8. За невиконання (порушення) вимог Статуту громадської спілки «Федерація 

футболу Полтавщини», Регламенту змагань та інших нормативних документів, до 

клубу (команди) і/або його представників застосовуються дисциплінарні санкції, 

встановлені Дисциплінарними правилами «Федерації футболу Полтавщини». 

9. Офіційні представники клубу (команди) несуть відповідальність за достовірність 

документів, які подаються до «Федерації футболу Полтавщини», поведінку 

футболістів своєї команди, участь незаявленого чи дискваліфікованого гравця. 

10. Офіційні представники клубу (команди)-господаря зобов’язані надати транспорт, 

або посприяти в безпечному від’їзді (після матчу) зі стадіону до найближчої 

автотранспортної станції з населеного пункту до пункту прибуття офіційних 

представників «Федерації футболу Полтавщини».  
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Стаття 21 

 

Розгляд гри, проведеної з порушенням принципів  

спортивної етики 

 
1. Гру, результат якої, можливо, був визначений клубами/командами (офіційними 

особами, футболістами) завчасно, способом, не сумісним з принципами 

спортивної етики, розглядає КДК «Федерації футболу Полтавщини». 

2. Критерії й порядок розгляду гри, можливо, проведеної з порушенням норм 

спортивної етики, визначаються окремим «Положенням» комісії «Етики та чесної 

гри». 

3. При розгляді гри група з проведення «Чесної гри» та КДК «Федерації футболу 

Полтавщини» можуть використовувати: відеозапис гри; висновок експерта, 

призначеного на цю гру; рапорт спостерігача арбітражу; письмову заяву 

офіційних осіб «Федерації футболу Полтавщини», клубів (команд) і регіональних 

федерацій футболу, які були присутні на грі; матеріали преси і телебачення. 

4. На підставі висновку групи з проведення «Чесної гри» «Федерації футболу 

Полтавщини» із підтвердженням про проведення гри з порушенням принципів 

спортивної етики, КДК «Федерації футболу Полтавщини» має право прийняти 

рішення про анулювання результату гри із зарахуванням поразки обом командам, 

а також розглянути питання щодо застосування дисциплінарних санкцій до обох 

клубів (команд), керівників, тренерів, футболістів. 

 

Стаття 22 

 

Порядок подання та розгляд протесту 
 

1. Протест подається офіційною особою клубу (команди) впродовж 30 хвилин після 

завершення матчу. Про це повідомляються арбітр, спостерігач арбітражу та 

команда-суперник. 

2. Протест може бути поданий на факти, пов’язані з недотриманням «Правил гри», 

або порушення Регламенту змагань при обов’язковій наявності відео або фото 

доказів із дотриманням відповідних критеріїв при проведенні відеозапису матчу. 

3. Протягом 24-х годин після завершення матчу офіційна особа клубу (команди) 

повинна направити в письмовій формі обґрунтований протест до комітету з 

проведення змагань «Федерації футболу Полтавщини».  

4. Арбітр повинен зафіксувати в рапорті причини, на основі яких подається протест.  

5. Не приймається до розгляду несвоєчасно поданий протест, а також, якщо він 

поданий на рішення арбітра у грі: 

а) призначення або не призначення вільного, штрафного або 11-метрового удару; 

          б) визначення положення «поза грою»; 

          в) визначення виходу м’яча за межі поля і надання права введення м’яча у гру; 

          г) зараховане або не зараховане взяття воріт; 

          д) попередження чи вилучення футболіста з поля. 

6. Протест розглядає КДК «Федерації футболу Полтавщини» після отримання всіх 

матеріалів по суті протесту. 

7. Рішення КДК повідомляється всім командам (клубам)-учасникам змагань. 

8. Рішення КДК можуть бути оскаржені в Апеляційному комітеті «Федерації 

футболу Полтавщини» в 10-денний термін після прийняття рішення. 

9. Рішення Апеляційного комітету «Федерації футболу Полтавщини» є остаточним. 
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Стаття 23 

Фінансові умови участі клубів (команд) у змаганнях 
 

1. Клуби (команди) несуть усі витрати, пов’язані з участю у змаганнях. 

2. На момент заявочної кампанії, незалежно від загальної кількості футболістів 

у заявкових листах обох команд (дорослі+юнаки), клуб (команда) за участь у 

змаганнях, що проводитимуться в 2019-му році під егідою «Федерації 

футболу Полтавщини», повинен сплатити членський внесок у розмірі 2700 

гривень. 

3. За кожного гравця (та офіційну особу), дозаявленого (перезаявленого) поза 

терміном надання заявкової документації на перше та на друге коло чемпіонату 

(першості) області, команди (клуби) повинні сплатити додатковий внесок у 

розмірі: 

 гравець дорослої команди, офіційний представник – 300.00 грн.; 

 гравець юнацької команди – 100.00 грн.. 
 

4. За кожного легіонера (гравця з інших областей України, а також із країн 

ближнього й дальнього зарубіжжя) команди (клуби) повинні сплатити 

додатковий внесок у розмірі 2000 грн.. 

5. Оплату за проїзд на місце проведення матчу й у зворотньому напрямку 

спостерігача арбітражу й арбітрів несе команда-господар. 

6. Оплату роботи спостерігача арбітражу й арбітрів команда-господар здійснює не 

пізніше, ніж за 30 хвилин до початку гри згідно розмірів, встановлених 

Виконкомом «Федерації футболу Полтавщини»: 

 

 арбітр матчу команд дорослих (за гру) – 550.00 грн.;  

 асистент арбітра матчу команд дорослих (за гру) – 350.00 грн.; 

 спостерігач арбітражу матчу команд дорослих (за гру) – 550.00 грн.; 

 резервний арбітр матчу команд дорослих (за гру) – 200.00 грн.;  

 головний суддя змагань (за робочий день) – 200.00 грн.; 

 арбітр матчу юнацьких команд (за гру) – 300.00 грн.; 

 асистент арбітра матчу юнацьких команд (за гру) – 175.00 грн.;   

 спостерігач арбітражу матчу юнацьких команд (за гру) – 150.00 грн.; 

 резервний арбітр матчу юнацьких команд (за гру) – 150.00 грн.; 

 медпрацівник (за робочу годину) – 100 грн.; 

 працівник стадіону (за робочий день) – до 200 грн.; 

 відеооператор (за робочий день) – до 250 грн.. 
 

7. Якщо гра не відбулася з вини однієї з команд, оплата спостерігачу арбітражу й 

арбітрам здійснюється, як за виконану роботу, при умові, що вони прибули на 

місце проведення гри. 

8. Якщо гра не відбулася через форс-мажорні обставини, відшкодовуються тільки 

витрати на проїзд спостерігача арбітражу й арбітрів. 

9. Оплата роботи спостерігача арбітражу й бригади арбітрів під час проведення 

додаткового («золотого») матчу для визначення чемпіона Полтавської області з 

футболу здійснюється за рахунок команд-учасників, згідно розмірів, 

затверджених Виконкомом «Федерації футболу Полтавщини». 
 

Стаття 24 

Арбітраж 
 

1. Арбітраж здійснюється у відповідності з «Правилами гри» 2018-2019 р. р., 

змінами та доповненнями до них, затвердженими міжнародною радою 

футбольних асоціацій. 
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2. Арбітраж здійснюють арбітри, рекомендовані комітетом арбітрів і 

затверджені Виконкомом «Федерації футболу Полтавщини». 

3. Призначення арбітрів проводить комітет арбітрів «Федерації футболу 

Полтавщини». Після затвердження виконавчим директором «Федерації футболу 

Полтавщини» – призначення набуває чинності. 

4. Прохання клубів або інших організацій щодо призначення на ігри арбітрів (їх 

заміну), до розгляду не приймаються. 

5. У випадку неможливості виїзду на гру призначених арбітрів, пропозиції щодо їх 

заміни надає комітет арбітрів «Федерації футболу Полтавщини». 

6. У випадку неявки арбітрів (після доведення до відома адміністрації «Федерації 

футболу Полтавщини»), гру проводять найбільш кваліфіковані місцеві арбітри. 

7. Обов’язки й функції арбітра: 

- прибути на місце проведення гри, не пізніше, ніж за 1 (одну) годину до її 

початку; 

- оглянути футбольне поле, оцінити його якість і зробити відповідний запис у 

рапорті арбітра. У випадку непридатності футбольного поля для гри, арбітр, 

після консультації зі спостерігачем арбітражу, приймає рішення про відміну 

матчу; 

- разом із офіційними особами команд визначити кольори ігрової форми; 

- перевірити «Паспорта футболістів» та «Посвідчення учасників змагань» 

офіційних осіб, прізвища яких внесені до рапорту арбітра; 

- після закінчення матчу протягом 30-ти хвилин оформити рапорт арбітра; 

- одразу після завершення гри арбітр зобов’язаний повідомити результат матчу в 

комітет з проведення змагань «Федерації футболу Полтавщини»;  

- протягом 24-х годин після завершення гри надіслати на електронну адресу 

комітету з проведення змагань «Федерації футболу Полтавщини» копію рапорту 

арбітра (рапорт пізніше надіслати/передати в «Федерацію футболу 

Полтавщини»); 

- за внесення до рапорту арбітра недостовірної інформації, до арбітра 

застосовуються дисциплінарні санкції.   

 

        Стаття 25 

Спостерігач арбітражу 

 
1. Функції здійснюють спостерігачі арбітражу, рекомендовані комітетом спостерігачів 

арбітражу «Федерації футболу Полтавщини» й затверджені Виконкомом «Федерації 

футболу Полтавщини». 

2. Призначення на матчі здійснює комітет спостерігачів арбітражу «Федерації футболу 

Полтавщини». Після затвердження виконавчим директором «Федерації футболу 

Полтавщини», призначення набуває чинності. 

3. Прохання клубів або інших організацій щодо призначення на ігри спостерігачів 

арбітражу (їх заміну), до розгляду не приймаються. 

4. У випадку неможливості виїзду на гру призначених спостерігачів арбітражу, 

пропозиції щодо їх заміни надає комітет спостерігачів арбітражу «Федерації 

футболу Полтавщини». 

5. Обов’язки й функції спостерігача арбітражу: 

- прибути на місце проведення гри не пізніше, ніж за 1 (одну) годину до її початку; 

- провести, спільно з бригадою арбітрів, інспекцію стадіону, футбольного поля на 

відповідність вимогам Регламенту змагань;  

- перевірити наявність документів, що засвідчують готовність стадіону до       

проведення матчу: 

а) акт про відповідність спортивної споруди, встановленим нормам для проведення 

обласних змагань з футболу; 

б) паспорт стадіону, зареєстрований «Федерацією футболу Полтавщини»; 
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в) Регламент обласних змагань 2019 р. з футболу серед аматорських команд; 

г) угоду між командою (клубом), власником стадіону й органами внутрішніх справ 

(ГУНП) «Про забезпечення громадського порядку, безпеки, евакуації, оповіщення 

учасників і глядачів при проведенні матчу». 

- у випадку відсутності вказаних документів, або невиконання вимог, установлених 

Регламентом змагань, повідомити в письмовому вигляді адміністрацію «Федерації 

футболу Полтавщини»;  

- перед початком матчу перевірити присутність працівників правоохоронних 

органів та працівника медичної установи, провести нараду з підготовки та 

проведення матчу; 

- одразу після завершення гри спостерігач арбітражу зобов’язаний повідомити в 

комітет спостерігачів арбітражу «Федерації футболу Полтавщини» про перебіг 

матчу та інциденти, що мали місце до, під час та після гри; 

- протягом 24-х годин після завершення гри надіслати на електронну адресу 

«Федерації футболу Полтавщини» рапорт спостерігача арбітражу; 

- у разі інцидентів, що мали місце до, під час та після гри, повідомити про це 

офіційних представників команд-суперників і протягом 24-х годин після 

завершення матчу надіслати на електронну адресу «Федерації футболу 

Полтавщини» додатковий рапорт, в якому детально викласти перебіг подій. 

  

          Стаття 26 

Заключні положення 
 

1. Розгляд і вирішення спірних питань, що виникають між клубами (командами), 

офіційними особами, футболістами здійснюється виключно під юрисдикцією 

«Федерації футболу Полтавщини». 

2. Рішення з питань недисциплінованої поведінки керівників клубів (команд), 

тренерів, офіційних осіб клубів, футболістів, глядачів, що не визначені 

Регламентом, приймаються адміністрацією «Федерації футболу Полтавщини» з 

наступним розглядом і затвердженням їх на засіданні КДК «Федерації футболу 

Полтавщини».  

3. Відповідно до Статутів громадської спілки «Федерація футболу Полтавщини», 

ФФУ, УЄФА та ФІФА для вирішення будь-яких спірних питань і конфліктів, що 

виникають між суб’єктами футболу в межах дії Статуту або регламентних 

документів ФФУ, члени громадської спілки «Федерація футболу Полтавщини», 

клуби (команди), офіційні та посадові особи, тренери, футболісти повинні 

вичерпати всі внутрішні засоби правового захисту в межах статутних і 

регламентних норм «Федерації футболу Полтавщини», ФФУ, УЄФА, ФІФА, а 

також в Міжнародному арбітражному суді зі спортивних питань як останній 

інстанції (САS). 

4. У випадку подання позовних заяв до судів загальної юрисдикції для вирішення 

будь-яких питань і конфліктів, що виникають між суб’єктами футболу в межах 

дії Статуту або регламентних документів ФФУ, без попереднього вичерпання 

всіх внутрішніх засобів правового захисту в межах статутних і регламентних 

норм «Федерації футболу Полтавщини», ФФУ, УЄФА, ФІФА та Міжнародного 

арбітражного суду зі спортивних питань, до заявників застосовуються 

дисциплінарні санкції згідно з Дисциплінарними правилами «Федерації футболу 

Полтавщини». 

5. Регламент набуває чинності з моменту його затвердження Виконкомом 

громадської спілки «Федерація футболу Полтавщини» і діє до закінчення змагань 

2019 року. 
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6. Зміни та доповнення до Регламенту розглядає та затверджує Виконком 

громадської спілки «Федерація футболу Полтавщини». 

7. Розгляд та прийняття рішень з інших питань, що не врегульовані Регламентом, є 

виключно компетенцією Виконкому громадської спілки «Федерація футболу 

Полтавщини». 

8. Усі додатки до Регламенту є його невід’ємною частиною. 

 

Додаток №1 

Нормативно-правова база Регламенту 
 

Нормативно-правовою базою Регламенту обласних змагань 2019 р. з футболу серед 

аматорських команд є: Закон України «Про фізичну культуру і спорт» 1993 р. зі 

змінами та доповненнями; Закон України «Про особливості забезпечення 

громадського порядку та громадської безпеки у зв’язку з підготовкою та 

проведенням футбольних матчів» від 8 липня 2011 року; Постанова Кабінету 

Міністрів України №2025 від 18 грудня 1998 року «Про порядок підготовки 

спортивних споруд та інших спеціально відведених місць для проведення масових 

спортивних та культурно-видовищних заходів»; Постанова Кабінету Міністрів 

України №341 від 25 квітня 2012 року «Про затвердження порядку організації робіт 

із забезпечення громадського порядку та громадської безпеки під час проведення 

футбольних матчів»; «Правила гри з футболу 2018-2019 р. р.»; Статут громадської 

спілки «Федерація футболу Полтавщини»; Дисциплінарні правила «Федерації 

футболу Полтавщини»; Правила поведінки глядачів на стадіонах. 

 

Додаток №2 

Критерії при проведенні відеозапису матчу 
 

1. Відеозапис матчу клуб (команда) повинні вести принаймні з однієї позиції. 

2. При відеозапису матчу з трьох позицій камери мають бути встановлені: на рівні 

середньої лінії поля; навпроти лінії штрафної площі, паралельної лінії воріт правої 

половини поля; навпроти лінії штрафної площі, паралельної лінії воріт лівої половини 

поля. 

3.  На відеозапису матчу, що здійснює клуб (команда), має бути зафіксований увесь        

матч, вихід команд і арбітрів на поле і те, як вони залишають поле. 

4. Клуб-господар повинен забезпечити гостям умови для проведення відеозапису   

принаймні з однієї позиції на рівні середньої лінії поля. У випадку незабезпечення 

таких умов, після звернення команди-гостей та доведення до відома спостерігача 

арбітражу матчу, до клубу (команди) застосовуються дисциплінарні санкції.  

5.  Відеозапис матчу клуб (команда) повинні зберігати не менше п’ятнадцяти діб і на 

вимогу «Федерації футболу Полтавщини» надати впродовж 48-ми годин. У випадку не 

надання відеозапису матчу до клубу (команди) застосовуються дисциплінарні санкції. 


