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                             Глава I. Нормативно-правова база Регламенту 
            

            Нормативно-правовою базою Регламенту є: 
1. Закон України «Про фізичну культуру і спорт» 

2. Закон України «Про особливості забезпечення громадського порядку та      
громадської безпеки у зв’язку з підготовкою та проведенням футбольних матчів. 

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 18 грудня1998 р. №2025 «Про 

порядок    підготовки спортивних споруд та інших спеціально відведених місць 
для проведення    масових спортивних та культурно видовищних заходів. 

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2012 р. №341 «Про 

затвердження порядку організації робіт із забезпечення громадського порядку та 
громадської безпеки під час проведення футбольних матчів» 

5. Правила поведінки глядачів на стадіонах під час відвідування футбольних 

матчів, затверджені Президією ФФУ 24 жовтня 2002 р. 

6. Правила гри затверджені Міжнародною радою футбольних асоціацій. 

7. Дисциплінарні правила АФП, УАФ. 

8. Регламент УАФ зі статусу і трансферу футболістів. 
9. Статутні та регламентні документи ФІФА, УЄФА, УАФ та АФП. 

 

                 Глава II. Мета і завдання Регламенту 

            
Стаття 1.     Мета  

Метою Регламенту є визначення та впровадження принципів організації та 
проведення змагань з футболу серед аматорських команд під егідою громадської 
спілки «Асоціація футболу Полтавщини», прав, обов’язків і відповідальності 
юридичних і фізичних осіб. 

 

Стаття 2.     Завдання  

1. Сприяння проведенню змагань на рівні вимог статутних і регламентних 

документів ФІФА, УЄФА, УАФ, громадської спілки «Асоціація футболу 

Полтавщини». 

2. Встановити порядок здійснення управління змаганнями. 

3. Визначити заходи дисциплінарного впливу до порушників порядку організації та 
проведення змагань. 

4. Створити умови для забезпечення комфорту та безпеки для учасників змагань і 
глядачів. 
 

                       Глава III. Мета і завдання змагань 
 

 Стаття 3.     Мета  

Метою змагань є популяризація та підвищення престижу аматорського футболу 

на Полтавщині, забезпечення дозвілля та залучення до занять футболом 

широких верств населення, підвищення рівня майстерності футболістів, 
визначення чемпіона Полтавської області серед аматорських команд, володаря 
Кубку Полтавської області, переможця першості Полтавської області з футболу. 

  

Стаття 4.     Завдання  

1.  Забезпечити подальший розвиток футболу на Полтавщині. 
2.  Сприяти пропаганді здорового способу життя серед щироких верств населення 

Полтавщини. 

3.      Створити умови для підвищення рівня майстерності футболістів-аматорів. 
4.  Забезпечити умови для збільшення популярності змагань. 

                                   

Глава IV. Організація змагань 
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   Стаття 5.     Загальне та безпосереднє керівництво     

                                                змаганнями 

1.  Відповідно до ст. 45 Закону України «Про фізичну культуру і спорт» та ст. __ 

Статуту АФП усі права, пов’язані з обласними змаганнями з футболу належать 
АФП. 

2.  Згідно з договором між Управлінням та АФП, безпосередня організація та 
проведення обласних змагань з футболу серед аматорських команд передається 
АФП. 

3. Оперативний контроль за організацією та проведенням змагань здійснює 
комітет з проведення змагань Асоціації футболу Полтавщини, якому належить 
право оперативного прийняття рішень щодо проведення змагань. Питання не 
передбачені Регламентом, регулюються Виконкомом АФП. 

4. Рішення контрольно-дисциплінарного комітету (КДК) Асоціації 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.  

 

Стаття 6.     Система проведення змагань 

1. Чемпіонат/першість Полтавської області 2020 року з футболу серед аматорських 

команд проводиться у двох лігах – вища і перша. Перша ліга розподілена на дві 
групи – «А» і «Б» за територіальним принципом.  Склад груп, за поданням 

комітету з проведення змагань, затверджує Виконком Асоціації футболу 

Полтавщини. 

2. Чемпіонат  Полтавської області проводиться у два кола за круговою системою – 

на своєму полі та на полі суперника. Матчі команд вищої ліги, згідно календаря 
змагань, проходитимуть по суботах.  

3. Першість Полтавської області проводиться в два етапи – груповий та фінальний. 

В груповому етапі команди груп «А» і «Б» у два кола за круговою системою – на 
своєму полі та на полі суперника визначають учасників фінального етапу. Матчі 
команд першої ліги, згідно календарів змагань, проходитимуть по неділях. У 

фінальному етапі по дві кращі команди кожної групи в «стикових» матчах (вдома 
та на виїзді – згідно жеребкування) за принципом А1 – Б2 і А2 – Б1 (півфінали) та 
в матчах за 3 – 4 місця і 1 – 2 місця  визначають переможця та призерів першості 
Полтавської області.  

4. Розіграш Кубка Полтавської області з футболу проводиться згідно календаря 
спортивно-масових заходів Асоціації футболу Полтавщини у відповідності з 
«Положенням», затвердженим Виконкомом Асоціації футболу Полтавщини. 

5. Розіграш Суперкубка Полтавської області з футболу проводиться згідно 

календаря спортивно-масових заходів Асоціації футболу Полтавщини у 

відповідності з «Положенням», затвердженим Виконкомом Асоціації футболу 

Полтавщини. 

6. Розіграш Кубку «Ліга чемпіонів» Полтавської області з футболу проводиться 
згідно календаря спортивно-масових заходів Асоціації футболу Полтавщини у 

відповідності з «Положенням», затвердженим Виконкомом Асоціації футболу 

Полтавщини. 

 

           Стаття 7.     Календар ігор, зміни в календарі 

                                  (перенесення матчів) 

1. Матчі проводяться згідно з календарями затвердженими комітетом з проведення 
змагань Асоціації футболу Полтавщини.   

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

3. Календар ігор другого кола є повторенням календаря першого кола (змінюються 
лише команди-господарі поля). 

4. Базовими днями проведення матчів чемпіонату є суботи, а першості – неділі. 
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5. Підставою для переносу матчів може бути лише участь команди (під тією ж 

назвою) в офіційних змаганнях УАФ. Право переносу ігор у випадках, не 
передбачених Регламентом, або ж у випадку виникнення форс-мажорних 

обставин, належить комітету з проведення змагань Асоціації футболу 

Полтавщини.   

6. За зверненням команд комітет з проведення змагань АФП може прийняти 

рішення про проведення матчу у буденний день. 
 

Стаття 8.     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 змаганнях чемпіонату/першості Полтавської області з футболу 

визначаються за такими показниками, отриманими в усіх матчах: 

а) найбільша кількість набраних очок;  

б) найбільша кількість перемог;   
в) найкраща різниця забитих і пропущених м’ячів; 
г) найбільша кількість забитих м’ячів.  

  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) найбільша кількість набраних очок;  

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

г) більша кількість забитих м’ячів. 
  4.      У випадку рівності очок у двох команд, які за підсумками чемпіонату посядуть                        

       перше та друге місця, положення п.3 ст.8 не застосовується, а для визначення 
       чемпіона проводиться додатковий («золотий») матч. Рішення щодо місця й дати  

       проведення додаткового («золотого») матчу приймає комітет з проведення    
       змагань «Асоціації футболу Полтавщини». Якщо основний час гри завершиться     
       в нічию  для визначення переможця призначається додатковий час (два тайми по     

       15 хв. кожен). Якщо в додатковий час матчу переможця не буде виявлено,       

       призначається серія післяматчевих 11-метрових штрафних ударів згідно     

       «Правил гри».      

5. За рівністю показників, вказаних в п.3 цієї статті (окрім випадку визначення 
чемпіона області), місце команди визначається жеребкуванням, яке проводить  
Асоціація футболу Полтавщини. 

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

команд)  

  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 9.     Перехід команд до наступного етапу змагань 

                        перехід до вищої ліги та допуск до змагань  

під егідою ААФУ.  
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У випадку відмови аматорської (юнацької) команди брати участь у наступному 

етапі змагань чи виключення її зі змагань, право на такий перехід отримує 
команда, яка посіла у підсумковій таблиці наступне місце після команди, яка 
відмовилася від свого права чи була виключена зі змагань.  
Переможець та срібний призер першості Полтавської області з футболу 

переходить до вищої ліги чемпіонату Полтавської області. Якщо команда не 
виконала вимог даного Регламенту вона підлягає покаранню КДК АФП з 
подальшим виключенням із числа учасників змагань чемпіонату (першості) 
Полтавської області з футболу. Включення до участі у змаганнях згідно рішення 
Виконкому АФП на загальних засадах разом з іншими командами кандидатами. 

Правом на перехід до вищої ліги може скористатися команда, яка зайняла наступне 
місце в підсумковій таблиці. 
Чемпіон Полтавської області з футболу та призери чемпіонату мають право на 
участь у змаганнях під егідою ААФУ. Володар Кубку Полтавської області та 
фіналіст мають право на участь у змаганнях Кубку України серед аматорських 

команд. 

  

Стаття 10.     Нагородження 

1. Нагородження переможців та призерів чемпіонату/першості, Кубка області, Кубка 
«Ліги чемпіонів» та Суперкубка Полтавської області серед аматорських команд 

проводить громадська спілка «Асоціація футболу Полтавщини» спільно з 
Управлінням у справах сім’ї, молоді та спорту Полтавської ОДА. 

2. Команда (доросла) вищої ліги, яка посіла перше місце  отримує звання «Чемпіона 
Полтавської області 2020 р. з футболу. Команда нагороджується кубком, 

дипломом Асоціації футболу Полтавщини та цінними подарунками, а гравці 
(тренери та офіційні представники) – грамотами та медалями. Команди, що посіли 

ІІ і ІІІ місця, нагороджуються кубками, дипломам та цінними подарунками, а 
гравці (тренери та офіційні представники) – грамотами та медалями. 

3. Команда (доросла) першої ліги, яка посіла перше місце, отримує звання 
«Переможця першості Полтавської області 2020 р. з футболу серед команд першої 
ліги». Команда нагороджується кубком, дипломом та цінними подарунками, а 
гравці (тренери та офіційні представники) – грамотами та медалями. Команди, що 

посіли ІІ та ІІІ місця, нагороджуються кубками, дипломами та цінними 

подарунками, а гравці (тренери та офіційні представники) – грамотами та 
медалями.  

4. Кращі футболісти чемпіонату Полтавської області нагороджуються призами та 
грамотами АФП. 

5. Володар Кубку Полтавської області нагороджується Кубком, дипломом АФП та 
цінними подарунками, футболісти і керівний склад команди нагороджуються 
медалями і грамотами АФП. 

6. Фіналіст Кубку області нагороджується дипломом АФП. Футболісти і керівний 

склад команди нагороджуються медалями і грамотами АФП. 

7. Володар Суперкубку Полтавської області нагороджується Кубком, дипломом АФП 

та цінними подарунками, футболісти і керівний склад команди нагороджуються 
медалями і грамотами АФП. 

8. Фіналіст Суперкубку Полтавської області нагороджується дипломом АФП, 

футболісти і керівний склад команди нагороджуються медалями і грамотами АФП. 

9. Володар Кубку «Ліга чемпіонів» Полтавської області нагороджується Кубком, 

дипломом АФП та цінними подарунками, футболісти і керівний склад команди 

нагороджуються медалями і грамотами АФП. 

10. Фіналіст Кубку «Ліга чемпіонів» Полтавської області нагороджується дипломом, 

футболісти і керівний склад команди нагороджуються медалями і грамотами АФП. 

 

Стаття 11.     Учасники змагань. Обов’язкові вимоги  

1. У змаганнях (чемпіонату, першості, Кубку, Кубку «Ліга чемпіонів», Суперкубку 

Полтавської області) можуть брати участь клуби, команди (гравці, тренери, 
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офіційні особи) – члени громадської спілки «Асоціація футболу Полтавщини», 

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

щорічні індивідуальні членські внески. Розміри фінансових внесків щорічно 

затверджуються Виконкомом громадської спілки  «Асоціація футболу 

Полтавщини».  

2. Участь у матчах серед дорослих команд можуть брати юнаки віком від 16 років.   
3. Клуб зобов’язаний мати на правах власності або орендувати: 

а) стадіон, що відповідає вимогам регламентуючих документів громадської 
спілки «Асоціація футболу Полтавщини». 

 

 Стаття 12.     Реєстрація футболістів та порядок видачі      

                                          «Паспорта футболіста» 

1. Футболіст, який має бажання брати участь у змаганнях АФП як футболіст-
аматор, повинен бути зареєстрований УАФ та заявлений АФП 

2. Реєстрація футболіста полягає у внесенні відповідної інформації про футболіста 
до реєстру УАФ 

3. Тільки зареєстрований футболіст має право бути заявленим і брати участь у 

змаганнях АФП. 

4. Футболіст може бути одночасно зареєстрований тільки в одному клубі (команді) 
та приймати участь у змаганнях в складі цієї команди. Футболіст, який прийме 
участь у змаганнях за іншу команду незалежно якої регіональної федерації 
футболу підлягає дискваліфікації КДК згідно дисциплінарних санкцій АФП.  

5. У період з 1 липня поточного року по 30 червня наступного року футболіст може 
бути зареєстрований щонайменше за три команди. Протягом цього періоду 

футболіст має право виступати в офіційних змаганнях тільки за дві команди, 

незалежно від їх приналежності. 
6. Футболіст, який не має «Паспорта футболіста» до змагань не допускається та не 

може бути заявлений . 

  

Стаття 13.     Порядок оформлення заявкової документації 

                   та заявка на участь у змаганнях 

1. До друкованого у двох примірниках встановленої форми заявкового листа 
команди на участь у змаганнях чемпіонату (першості), Кубку вносяться 
прізвища не більше 5-ти офіційних осіб керівного складу і прізвища не більше 
30-ти футболістів.  

2. Разом із заявковим листом до Асоціації футболу Полтавщини надаються:  
2.1. Оригінали й копії громадянських паспортів учасників змагань.  
2.2. Кольорове фото розміром 3х4 см (зроблене не раніше 2018-го року) на 

гравців та офіційних осіб, внесених до заявкового листа.  
2.3. Письмову декларацію про безумовне виконання Статуту громадської спілки 

«Асоціація футболу Полтавщини» щодо визнання клубом (командою) 

виняткової юрисдикції дисциплінарних органів Асоціації футболу 

Полтавщини, УАФ, САS.  

2.4. Копія Акту державної комісії з контролю за станом спортивних споруд про 

відповідність спортивної споруди технічним нормам (складається один раз 
на рік і має бути чинним на період участі команди у змаганнях). 

2.5. Копія Угоди з територіальною службою швидкої медичної допомоги, яка 
містить гарантії чергування бригади і спец автомобіля швидкої медичної 
допомоги упродовж матчу. 

2.6. Копія Угоди забезпечення громадського порядку та громадської безпеки під 

час проведення на стадіоні футбольних матчів, погоджені з територіальним 

відділом Національної поліції України та Державної служби з надзвичайних 

ситуацій. 

2.7. Копія діючої ліцензії тренера категорії «Д-диплом УЄФА» або вищої 
категорії. 
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2.8. Копія платіжного доручення про перерахування індивідуальних членських 

внесків. 
2.9. Паспорти футболістів АФП. 

2.10. Посвідчення учасника змагань для офіційних представників команд  

3. Остаточний заявковий лист підписується керівником клубу (команди), тренером, 

лікарем (обов’язкова особиста печатка) і завіряється печаткою лікувального або 

іншого спеціалізованого медичного закладу фізкультурно-спортивного 

спрямування. Віза лікаря на дозвіл брати участь у змагання ставиться проти 

прізвища кожного футболіста і завіряється печаткою.  

4. До заявкового листа вноситься електронна адреса клубу (команди), контактні 
телефони керівного і тренерського складу. 

5. Заявка команд проводиться згідно графіка, затвердженого Асоціацією футболу 

Полтавщини: -       15 травня 2020 року – 27 травня 2020 року 

-   1 серпня 2020 року – 15 серпня 2020 року  

             виключно упродовж наступних заявкових періодів, що встановлені Комітетом з  
             статусу і трансферів футболістів УАФ: 

             1 реєстраційний період: 1 квітня 2020 року – 15 травня 2020 року 

             2 реєстраційний період: 1 серпня 2020 року – 15 вересня 2020 року 

6. Гравці, які не мають «Паспорта футболіста» громадської спілки «Асоціація 
футболу Полтавщини» до участі у змаганнях не допускаються. Офіційні 
представники команди, які не мають «Посвідчення учасника змагань»       

громадської спілки «Асоціація футболу Полтавщини» до змагань не 
допускаються 

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

(перезаявленого) поза терміном надання заявкової документації на кожен етап та 
за гравців, які перевищують число дозволених (30 футболістів) для внесення до 

заявкового аркуша клуби (команди) перераховують на р/р громадської спілки 

«Асоціація футболу Полтавщини» обов’язковий грошовий внесок у сумі, 
затвердженій Виконкомом громадської спілки «Асоціація футболу 

Полтавщини».  

8. Заявка на участь у змаганнях футболістів, які не мають громадянства України, 

дозволяється за наявності міжнародного трансферного сертифікату. 

9. Заявка на участь у змаганнях футболістів – громадян України, які були 

зареєстровані в інших клубах інших країн, дозволяється за наявності МТС.   

 

Стаття 14.     Переходи футболістів 

  1.      Футболіст-аматор має право на перехід до будь-якої іншої команди. 

  2.      Перехід футболіста можливий у випадку подання ним особистої письмової заяви    

           про таке бажання до АФП та колишньої команди.  

3. У випадку існування за футболістом матеріальної заборгованості колишня 
команда має надати АФП відповідного листа протягом 5 днів після отримання 
заяви від футболіста. 

4. Якщо протягом 5 днів від подання футболістом заяви до колишньої команди від 

неї до АФП не надходить лист з вимогою ліквідації  майнової заборгованості 
футболіста, футболіст може бути зареєстрований за нову команду. 

5. Футболіст, який відсторонений від участі в матчах, у випадку переходу відбуває 
термін (залишок) матчів відсторонення в новій команді.    

 

Стаття 15.     Місця проведення змагань 

1. Матчі проводяться на стадіонах, в тому числі резервних, які мають Акти про 

відповідність спортивної споруди технічним нормам, допущених комітетом 

спортивних споруд та безпеки Асоціації футболу Полтавщини. Перенос ігор 

на інші стадіони (футбольні поля) допускається лише за узгодженням з 
Асоціацією футболу Полтавщини. 

2. Проведення матчів на полях зі штучним покриттям дозволяється. 
3. На стадіоні та прилеглій території до, під час та після матчу заборонено: 
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• 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. 

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

        безалкогольних напоїв та пива у відкритій пластиковій або паперовій тарі. 
 

Стаття 16.     Обов’язки клубу-господаря з підготовки  

стадіону до змагань 

1. Клуб-господар поля або адміністрація стадіону зобов’язані: 
1.1. Мати в наявності: 
-      Акт державної комісії з контролю за станом спортивних споруд про 

відповідність спортивної споруди технічним нормам (складається один раз на 
рік і має бути чинним на період участі команди у змаганнях). 

-     Угоду з територіальною службою швидкої медичної допомоги, яка містить 
гарантії чергування бригади і спец автомобіля швидкої медичної допомоги 

упродовж матчу. 

-     Угоду про забезпечення громадського порядку та громадської безпеки під час 
проведення на стадіоні футбольних матчів, погоджені з територіальним 

відділом Національної поліції України та Державної служби з надзвичайних 

ситуацій. 

          1.2.Не пізніше, ніж за 7 днів до дати проведення кожного матчу письмово        

повідомляти територіальний відділ НПУ про місце, дату і час початку матчу, 

а також очікувану кількість глядачів, зокрема команди гостей. 

1.3.Підняти на флагштоках державний прапор України. 

1.4.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. 

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

1.6.Надати спеціально устатковану кімнату для арбітрів та спостерігача 
арбітражу. 

1.7.Надати чай, мінеральну або звичайну питну воду для команд і арбітрів. 
1.8.Надати для проведення гри не менше 3-х футбольних м’ячів, що відповідають     
       вимогам Правил гри . 

1.9.Забезпечити чергування  бригади медичного персоналу та спец автомобіля    
      швидкої медичної допомоги, представників НПУ і ДСНС 

1.2. Забезпечити відеозапис домашніх матчів.  
1.3. Команда може надати роздягальні та душові за межами стадіону. При цьому 

команда-господар поля повинна забезпечити офіційним особам Асоціації 
футболу Полтавщини автотранспорт для переїзду.  

1.4. 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.  

3. У разі незабезпечення необхідних умов для проведення матчу 

чемпіонату/першості, Кубку 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.  
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4. Команда-господар поля несе відповідальність за громадський порядок та 
громадську безпеку до, під час і після проведення матчу на стадіоні. На прилеглій 

до стадіону території відповідальність за громадський порядок та громадську 

безпеку несе територіальний відділ НПУ.  

5. Команди зобов’язані проводити з глядачами відповідну виховну роботу щодо 

недопущення актів расизму, вандалізму, хуліганської поведінки до, підчас і після 
матчів. 

 

Стаття 17.     Порядок прийому команди гостей 

  1.     Команда гостей повинна не пізніше, ніж за три доби до прибуття команди на гру,    

          повідомити команду-господаря поля про час прибуття та кількісний склад      

          делегації. 
          У разі несвоєчасного виконання цих вимог претензії команди гостей не  
         приймаються.  
 2.      Офіційна особа команди-господаря поля зобов’язана зустріти команду гостей. 

 3.     Якщо офіційні особи команди гостей ігнорують пропозиції команди-господаря   
         поля щодо безпеки, зокрема, майнової, паркування автотранспортних засобів у не  
          відведених для цього місцях, команда-господар не несе відповідальності за   
          завдані збитки. 

 

         Стаття 18.     Обов’язки клубу (команди) щодо прийому 

                                    спостерігача арбітражу та арбітрів  

    1.    Призначити особу відповідальну за безпеку арбітрів та спостерігача арбітражу. 

           Команда-господар несе відповідальність за їх безпеку з моменту прибуття до    

           міста і до моменту від’їзду. 

Поінформувати про систему безпеки команд, їх майна та місця паркування 
автотранспортних засобів.  
Надати автотранспорт спостерігачу арбітражу та арбітрам для перевезення їх до 

стадіону, вокзалу. 

 

         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. Кольори футболок воротарів повинні 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. 
8. Футболіст, екіпіровка якого не відповідає вимогам «Правил гри» і цієї статті, до 

гри не допускається. 
 

Стаття 20.     Процедура перед початком та після закінчення  

                                                             матчу   

  Перед початком матчу футболісти обох команд розташовуються в центрі поля           
обличчям до центральної трибуни. Арбітри розташовуються між командами. 

          Футболісти   та арбітри вітають глядачів підняттям рук над головою. 

Футболісти команди гостей, розташовані зліва від арбітрів, проходять повз 
арбітрів і команду господарів поля, вітаючи кожного рукостисканням, після чого 
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повертаються на початкову позицію, проходячи за футболістами команди 

господарів поля та арбітрами. 

Футболісти команди господарів поля проходять повз арбітрів вітаючи кожного 

рукостисканням і повертаються на початкову позицію проходячи за арбітрами. 

Після привітання арбітр шляхом жеребкування з капітаном команди гостей 

визначає право вибору воріт. 
        Після закінчення матчу команди розташовуються в центрі поля поруч з арбітрами     

        на своїй половині поля. Футболісти дякують глядачам за їх  підтримку оплесками    

         над головою. Капітани команд рукопотисканням дякують арбітрам за проведений  

         матч. 

 

Стаття 21.     Матч. Організація, учасники, заміна футболістів 

1. Матчі змагань АФП проводяться за принципами «Чесної гри» згідно з 
календарями затвердженими комітетом проведення змагань АФП. 

2. Матчі проводяться згідно Правил гри та цим Регламентом. 

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

перервою.  

4. В іграх першості Полтавської області 2020 року з футболу серед команд першої 
ліги на полі повинні перебувати не менше 5-ти (п’яти) місцевих футболістів –  

які зареєстровані за місцем проживання на території відповідного регіону не 
менше 3 (трьох) років. Замість вихованця місцевого футболу на заміну повинен 

виходити також вихованець місцевого футболу. 

В разі неможливого перебування на полі вихованця місцевого футболу, команда 
продовжує гру в меншості на ту кількість футболістів, що не можуть доповнити 

кількість місцевих вихованців. Цей пункт не стосується змагань Кубку 

Полтавської області. 
5. Представники команд за 30 хвилин до початку матчу зобов’язані вписати 

друкованими літерами до рапорту арбітра призвіща та імена не більше 18 

футболістів (11 футболістів стартового складу і 7 – запасних із визначеними 

номерами кожного з них) та не більше 5-ти офіційних осіб. А також надати 

заявковий лист команди, «Паспорта футболістів» Асоціації футболу 

Полтавщини на кожного гравця та «Посвідчення учасника змагань» на 
офіційних осіб. Лист рапорту повинні підписати капітан команди та офіційна 
особа команди. 

6. Гравець, у якого відсутній «Паспорт футболіста», до матчу не допускається.  
7. 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.  

8. Після того, як арбітр отримав лист рапорту арбітра, за умови, що матч не 
розпочався, діють такі положення: 
а) якщо будь-хто з перших одинадцяти футболістів, зазначених у листі рапорту 

арбітра, не має можливості розпочати матчу стартовому складі його/їх може 
замінити будь-який футболіст з числа семи запасних внесених до рапорту 

арбітра.  
Така заміна скоротить кількість запасних футболістів. Футболіст, який був 
замінений до початку матчу не має права брати участь у матчі. 
б) якщо будь-хто з запасних футболістів (крім воротаря) зазначених у листі 
рапорту арбітра не має можливості взяти участь у матчі його/їх замінити не 
можна. 
в) якщо воротар, призвіще якого внесене до листа рапорту арбітра, немає 
можливості взяти участь у маті він може бути замінений іншим воротарем 

команди, призвіще якого не було внесено до листа рапорту арбітра. 
   9.     Футболіст, призвіще якого внесено до листа рапорту арбітра вважається  
           учасником матчу, навіть якщо він не виходив на заміну. 

9.  Футболіст, призвіще якого не внесено до листа рапорту арбітра, не має права 
брати участь у матчі, крім передбаченого підпунктом в) пункту 5 ст. 21. 
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10. У матчах чемпіонату/першості, Кубку дозволяється заміна 7 (семи) 

футболістів. 
11. Заміни проводяться з числа футболістів, при віща яких внесені до листа рапорту 

арбітра. 
12. Запасні футболісти, а також не більше 5 офіційних осіб команди приз віща яких 

внесені до листа рапорту арбітра, підчас матчу повинні перебувати на місцях, 

відведених для них у технічному майданчику. 

13. Особи, приз віща яких не внесені до листа рапорту арбітра, під час матчу не 
мають права перебувати у технічному майданчику. 

14. Розминка запасних футболістів під час матчу дозволяється біля кутового 

флагштока за лінією воріт своєї команди або за першим асистентом арбітра. 
Одночасно розминку можуть проводити не більше трьох футболістів від кожної 
команди у формі, яка відрізняється за кольором від форми учасників матчу та 
арбітрів.     

15. 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. 
 

Стаття 22.     Припинення, догравання, вимушене перенесення матчу 

   1.    У разі припинення матчу арбітром з вини однієї з команд цій команді  
          зараховується поразка з рахунком (0:3). Якщо рахунок відповідного матчу вищий,  

          ніж (3:0) на  користь команди, якій зараховується перемога, то зберігається більш    

          високий результат. 
  2.     Рішення про те, в який день буде дограно припинений матч, може бути    

          ухвалене не пізніше ніж через 2 години з моменту прийняття арбітром рішення  
          про  припинення матчу після консультацій з обома командами. 

6.  Час та причина припинення матчу повинні бути відображені в рапорті арбітра. 
7. Рахунок та дисциплінарні санкції зіграної частини матчу при дограванні 

зберігаються. 
8. Матч не дограється з причин: 

-  втручання в нього третіх осіб, у тому числі глядачів; 
-  недисциплінованої поведінки футболістів однієї чи обох команд;  

-  присутності на полі в складі однієї або обох команд менше, ніж 7 (семи) 

футболістів. Рішення з цього матчу приймає КДК АФП. 

9. Якщо матч переноситься з причини незадовільного технічного стану стадіону 

клуб-господар відшкодовує команді-суперниці всі фактичні понесені витрати та 
збитки. 

 

            Стаття 23.     Зміна назви клубу (команди) 

Зміна назви аматорського клубу (команди) відбувається за офіційним поданням     

клубу і затверджується комітетом проведення змагань АФП. 

 

Cтаття 24.     Медико-біологічне забезпечення 

Клуби (команди) зобов’язані фінансувати повному обсязі потреби в медичному  

забезпеченні своїх футболістів, у тому числі засобами першої та невідкладної  
медичної допомоги, засобами для лікування травм та захворювань.                     

          Усі учасники змагань несуть особисту відповідальність за своє життя, здоров’я,  
          безпеку і в обов’язковому порядку мають бути застраховані. 

 

         Стаття 25.     Критерії при проведенні відеозапису матчу                 

                                        чемпіонату/першості та Кубка  області  

                                                    серед аматорських команд    

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; 
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      - 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. 
 

 

 

Стаття 26.     Післяматчева прес-конференція 

Після закінчення матчу за наявності необхідних умов, може проводитися прес-
конференція, організація якої покладається на команду-господаря поля. 

  
Стаття 27.      Відповідальність клубу (команди), керівників,  

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

цього Регламенту, проявляючи при цьому дисциплінованість, організованість, 
повагу один до одного та глядачів. 

2. Клуб (команда) несе відповідальність за поведінку футболістів та офіційних осіб 

своєї команди. Керівники команди, тренери не мають права втручатися в дії 
спостерігача арбітражу і арбітрів. 

3. Клуб (команда) несе відповідальність за забезпечення правопорядку на стадіоні 
до, під час та після матчу і поведінку своїх глядачів. 

4. За невиконання (порушення) вимог Регламенту змагань, інших нормативних 

документів до клубу (команди) і/або його представників, футболістів 
застосовуються дисциплінарні санкції. 

5. Офіційні представники клубу (команди) несуть відповідальність за достовірність 
документів, які подаються до Асоціації футболу Полтавщини.  

 

Стаття 28.     Маніпулювання результатом матчу 

1. Матч, результат якого викликає сумнів щодо дотримання командами-

суперницями принципів спортивної боротьби, розглядає комітет з «Етики і чесної 
гри» Асоціації футболу Полтавщини на підставі отриманих матеріалів. 

2. При розгляді гри комітет може використовувати: 

а) відеозапис гри; 

б) висновок експерта, призначеного на дану гру; 

в) рапорт спостерігача арбітражу; 

г) письмову заяву офіційних осіб Асоціації футболу Полтавщини, клубів 
(команд) і регіональних федерацій футболу, які були присутні на грі; 
д) матеріали преси і телебачення. 

3. На підставі висновку комітету «Етики і чесної гри» з підтвердженням фактів 
маніпулювання результатами матчу КДК Асоціації футболу Полтавщини 

розглядає та ухвалює рішення згідно з Дисциплінарними правилами АФП.   
 

Стаття 29.     Протест. Порядок подання. Розгляд  

1. Офіційна особа команди після завершення матчу повинна попередити 

спостерігача арбітражу, арбітра та представника команди-суперниці про подання 
протесту. Обгрунтований протест підписаний тренером (начальником) команди 

протягом 24 годин направляється до адміністрації АФП. 

2. Арбітр повинен зафіксувати в рапорті причини, на основі яких подається протест.  
3. Не приймається до розгляду несвоєчасно поданий протест, а також, якщо він 

поданий на рішення арбітра протягом матчу: 
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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. 
4. Протест розглядає КДК Асоціації футболу Полтавщини після отримання всіх 

матеріалів по суті протесту. 

5. Рішення КДК повідомляється всім командам (клубам)-учасникам змагань. 
6. Рішення КДК можуть бути оскаржені в Апеляційному комітеті Асоціації футболу 

Полтавщини в 10-денний термін після прийняття рішення. 
7. Рішення Апеляційного комітету Асоціації футболу Полтавщини є остаточним. 

 

Стаття 30.     Фінансові умови участі клубів у змаганнях 

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

2. На момент заявки за кожного заявленого гравця та офіційного представника 
команда (клуб) повинна сплатити індивідуальний членський внесок у розмірі:  
• Офіційні представники – 300.00 грн.    

• Гравець дорослої команди – 100 грн.  

• Гравець юнацької команди – 50.00 грн. 

3. За кожного гравця (та офіційної особи), дозаявленого (перезаявленого) поза 
терміном надання заявкової документації на кожен етап, команди (клуби) 

повинні сплатити додатковий внесок у розмірі: 
• Гравець дорослої команди – 300.00 грн. 

• Гравець юнацької команди – 100.00 грн. 

4. За кожного легіонера (гравця з іншої області України) команди (клуби) повинні 
сплатити додатковий внесок у розмірі 2000 грн. 

5. Оплату за проїзд до місця проведення матчу і у зворотньому напрямку 

спостерігача арбітражу й арбітрів несе команда-господар:  

-  згідно проїздних документів (касові квитки),  

-  якщо не надані проїздні документи з об’єктивних причин оплата за прозд  

  проводиться з розрахунку 10 літрів пального на 100 км пробігу в грошовому   

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

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

Виконкомом Асоціації футболу Полтавщини: 

• арбітр дорослих команд (за гру) – 600.00 грн.,  

• асистент арбітра дорослих команд (за гру) – 400.00 грн., 

• спостерігач арбітражу дорослих команд (за гру) – 600.00 грн., 

• резервний арбітр дорослих команд (за гру) – 200.00 грн.,  

• головний суддя (за робочий день) – 200.00 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, 
фінальних матчів Кубку та Суперкубку Полтавської області здійснюється за 
рахунок команд-учасників, згідно розмірів затверджених Виконкомом Асоціації 
футболу Полтавщини. 
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Глава V. Арбітраж, спостереження арбітражу,  

організація матчу  
 

 Стаття 31.     Арбітраж змагань, обов’язки та функції 

1. Арбітраж здійснюється у відповідності з «Правилами гри ФІФА», змінами і 
доповненнями до них, затвердженими міжнародною радою футбольних 

асоціацій. 

2. Арбітраж здійснюють арбітри, рекомендовані комітетом арбітрів Асоціації 
футболу Полтавщини й затверджені Виконкомом Асоціації футболу 

Полтавщини. 

3. Призначення арбітрів проводить комітет арбітрів Асоціації футболу 

Полтавщини. Після затвердження виконавчим директором Асоціації 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 Асоціації футболу Полтавщини. 

6. У випадку неявки арбітрів (після доведення до відома адміністрації Асоціації 
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 Асоціації футболу Полтавщини;  

- протягом 24-х годин після завершення гри надіслати рекомендованим листом 

або доставити в адміністрацію Асоціації футболу Полтавщини рапорт арбітра; 
- за внесення до рапорту арбітра недостовірної інформації, до арбітра 
застосовуються дисциплінарні санкції.  
-   у разі подачі протесту, або якщо мали місце інциденти до, під час чи після 
матчу, опис яких неможливий у Рапорті арбітра, направити до комітету з 
проведення змагань АФП протягом 24 годин після закінчення матчу письмове 
пояснення.  

 

     Стаття 32.     Спостереження арбітражу, обов’язки спостерігача   

                                                               арбітражу 

1. Контроль за технічною якістю арбітражу здійснюється спостерігачами арбітражу, 

які затверджені Виконкомом Асоціації футболу Полтавщини для виконання своїх 

функцій у матчах чемпіонату/першості і Кубку Полтавської області з футболу серед 

аматорських команд. 

2. Призначення на матчі здійснює комітет спостерігачів арбітражу Асоціації футболу 

Полтавщини. Після затвердження виконавчим директором Асоціації 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 Асоціації футболу 

Полтавщини. 

5. Обов’язки й функції спостерігача арбітражу: 
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- 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;  

- перевірити наявність документів, що засвідчують готовність стадіону до       

проведення матчу: 

а) акт державної комісії з контролю за станом спортивних споруд; 

б) паспорт стадіону, зареєстрований Асоціацією футболу Полтавщини; 

в) Регламент обласних змагань 2020 р. з футболу серед аматорських команд; 

г) угоду між командою (клубом), власником стадіону й органами внутрішніх справ 
«Про забезпечення громадського порядку, безпеки, евакуації, оповіщення учасників 
і глядачів при проведенні матчу». 

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

Регламентом, повідомити в письмовому вигляді адміністрацію АФП;  

- перед початком матчу перевірити присутність працівників правоохоронних 

органів та працівника медичної установи, провести нараду з підготовки та 
проведення матчу; 

- одразу після завершення матчу спостерігач арбітражу зобов’язаний повідомити в 
комітет з проведення змагань Асоціації футболу Полтавщини про технічні 
результати матчу та інциденти, що мали місце до, під час та після гри; 

- протягом 24-х годин після завершення гри надіслати рекомендованим листом або 

доставити в адміністрацію Асоціації 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 до адміністрації Асоціації футболу Полтавщини 

додатковий рапорт, в якому детально викласти перебіг подій. 

 

                           Глава VI. Статус учасників змагань і трансфери 

                                                              футболістів 

 
          Стаття 33.     Статус футболіста 

       Футболісти, які беруть участь у змаганнях під егідою АФП, мають статус  
        футболістів-аматорів.  
        Аматором є футболісти, який не отримує винагороди, крім компенсації  
        фактичних витрат викликаних його діяльністю, що пов’язана з футболом та не  
        має письмового контракту з командою. Допускається компенсація витрат на  
        екіпірування,  харчування, проїзд і розміщення під час змагань, страхування 
        і    підготовку. 

        Футболіст-професіонал може набути статусу футболіста-аматора за умови       

        закінчення 30-ти денного строку від припинення діяльності в статусі професіонала.     
        Вказаний строк визначається від дати, коли футболіст брав участь в останньому     

        офіційному матчі як професіонал.  

 

                                  

 

Глава VII. Дисциплінарні санкції 

 
          Стаття 34.     Застосування дисциплінарних санкцій 

         Дисциплінарні санкції застосовуються КДК АФП згідно Дисциплінарних правил    

          АФП, положень даного Регламенту та інших нормативно-правових документів  
          ФІФА, УЄФА, УАФ та АФП. 

          Дисциплінарні санкції застосовуються не пізніше одного місяця від дня  
          встановлення порушення вимог Регламенту.  

          Рішення КДК АФП упродовж 24 годин з моменту його прийняття    
          направляється зацікавленим сторонам.   
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          Рішення КДК АФП може бути оскаржене до Апеляційного комітету АФП     

          зацікавленою стороною упродовж 10 днів з моменту його отримання. 
          Згідно з Правилами гри під час матчу тільки арбітр має право застосовувати  

          дисциплінарні санкції у вигляді попереджень або вилучень.  
           

          Стаття 35.     Відповідальність за порушення порядку участі  

                                                             футболістів у матчі  

Якщо футболіст, якого було замінено до початку або під час матчу, або вилучено, 

або не внесено до листа рапорту арбітра, у подальшому безпосередньо брав 
участь у матчі, то команді зараховується технічна поразка (0:3), команді-
суперниці – технічна перемога (3:0). Якщо у матчі команда суперниця перемогла з 
більшою різницею, то рахунок залишається незмінним.  

За внесення до листа рапорту арбітра призвіща відстороненого від участі в матчах 

або не заявленого футболіста, у разі якщо цей футболіст безпосередньо не брав 
участі у матчі, до клубу застосовуються дисциплінарні санкції. 
За внесеного до листа рапорту арбітра призвіща футболіста відстороненого від 

участі в матчах або незаявленого футболіста, у разі, якщо цей футболіст 
безпосередньо брав участь у матчі (виходив на футбольне поле), команді 
зараховується технічна поразка (0:3), а команді-суперниці – перемога (3:0). Якщо 

у матчі команда-суперниця перемогла з більшою різницею, тоді рахунок 

залишається незмінним. 

Якщо до листа рапорту арбітра у складах обох команд внесені призвіща 
відсторонених від участі в матчах або незаявлених футболістів, але ці футболісти 

безпосередньо не брали участі у матчі, тоді до обох команд застосовуються 
дисциплінарні санкції. 
Якщо до листа рапорту арбітра у складах обох команд внесені призвіща 
відсторонених від участі в матчах або незаявлених футболістів, і ці футболісти 

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

командам зараховується технічна поразка (-:-). 
 

Стаття 36.     Облік дисциплінарних санкцій, що застосовані  

                                                             арбітром 

Команда зобов’язана самостійно вести облік дисциплінарних санкцій, що були 

застосовані арбітрами до футболістів команди у матчах змагань і несе за це 
відповідальність. 
Облік дисциплінарних санкцій, що застосовуються арбітрами в матчах чемпіонату 

/ першості і розіграшу Кубку області ведеться окремо. 

При переході футболіста в інший аматорський клуб (команду) жовті, червоні 
картки та відсторонення за них не анулюються (крім передбаченого п.13 Статті 
35). 

Футболіст підлягає відстороненню на один матч за кожні 3 жовті картки отримані 
в матчах чемпіонату/першості. У матчах Кубка футболіст підлягає відстороненню 

на один матч за кожні 2 жовті картки. Відсторонення здійснюється без рішення 
КДК АФП. 

Футболіст вилучений з поля за дві жовті картки в одній грі або за червону картку 

за «фол останньої надії», підлягає відстороненню на одну гру без рішення КДК . 

Якщо футболіста вилучено з поля попередження , раніше отримане у цьому ж 

матчі, зберігає чинність. 
Футболіст, який отримав червону картку (крім як за дві жовті картки в одному 

матчі чи за «фол останньої надії»), не має права брати участь в жодних офіційних 

матчах до рішення КДК АФП  та закінчення терміну його відсторонення. Термін 

дії відсторонення футболіста від участі в матчах розпочинається з моменту 

вилучення футболіста з поля. 
Не проведений з будь-якої причини матч не враховується у кількість матчів, які 
футболіст повинен пропустити у зв’язку з відстороненням від участі в матчах. 
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Якщо у матчі одній з команд згодом зараховується поразка, жовті та червоні 
картки, отримані  футболістами в цьому матчі не відміняються. 
Після завершення змагального сезону жовті картки та відсторонення за жовті 
картки анулюються. 
Якщо кількість матчів, на які відсторонений футболіст, перевищує кількість 
матчів які залишилися у поточному сезоні , то відповідний залишок матчів 

переноситься на наступний сезон.              

 

          Стаття 37.     Неявка команди на матч. Виключення команди зі  

змагань. 

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). 

6. За першу неявку команди на гру розіграшу Кубку без поважної причини команда 
знімається з подальшої участі у змаганнях. 

 

          Стаття 38.     Заключні положення 

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

офіційними особами, футболістами здійснюється виключно під юрисдикцією 

Асоціації футболу Полтавщини. 

2. Зміни та доповнення до Регламенту розглядає та затверджує Виконком 

громадської спілки «Асоціації футболу Полтавщини». 

3. Розгляд та прийняття рішень з інших питань, що не врегульовані Регламентом, є 
виключно компетенцією Виконкому громадської спілки «Асоціації футболу 

Полтавщини». 

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

 


