ІІІ. Учасники змагань
Обласні змагання «Шкільна футзальна ліга» проводяться у одній віковій групі: U11.
До змагань допускаються збірні команди закладів загальної середньої освіти,
які сформовані з учнів однієї школи, які народилися у 2008 році. За команду можуть
грати як хлопчики, так і дівчата.
На першому етапі (місцевому) приймають участь збірні команди закладів загальної
середньої освіти, переможці внутрішніх змагань.
На другому етапі (обласні зональні) приймають участь переможці місцевого етапу.
Від м.Кропивницького – три команди призери, від Світловодська, Олександрії та
Знам’янки – дві кращі команди.
На третьому етапі (обласному фіналі) приймають участь кращі дві команди
зональних обласних етапів.
За команду дозволяється заявляти не більше ніж 15 гравців тренер та представник.
Тільки гравці заявлені до початку змагань можуть приймати участь на всіх етапах змагань.
Склад команд U-11 на участь у кожному матчі (рапорт арбітра) – 12 гравців (з
числа заявлених), тренер та представник.
ІV. Терміни і місця проведення змагань
Етапи
1-й
2-й

Термін проведення
Лютий 2020 року
14 березня 2020 року

Місце
проведення
Район, місто,
ОТГ
м.Світловодськ

2-й

15 березня 2020 року

м.Світловодськ

3-й

22 березня 2020 року

м.Світловодськ

Команди учасниці на
етапах
Команди які вчасно
надали звіт про 1-й етап
Переможці змагань ОТГ
та районів
Три команди-призери від
м.Кропивницький,
по дві команди від
Олександрії, Знам’янки
та Світловодська
дві
кращі
команди
змагань районів/ОТГ та
дві
кращі
команди
змагань міст

Заявки на участь у обласних змаганнях разом зі звітом про перший етап
подаються до обласної асоціації футболу до 5 березня 2020 року (додаток № 1).
за електропною адресою ffko@meta.ua
Команди не допускаються до другого етапу, якщо районні/міські/ОТГ оргкомітети
не подадуть звітів про проведення змагання першого етапу у зазначені терміни.
V. Порядок оформлення заявок команд
Не пізніше ніж за 1 годину до початку змагань, представники команд повинні
надати наступні документи:
На 2-ому та 3-ому етапі – до ГСК:
– заявку команди (у двох примірниках), завірену лікарем, керівниками
районної/міської/ОТГ федерації, директором школи і представником команди (додаток №
1);

– свідоцтво про народження;
– учнівський квиток.
Підписи директора школи повинні бути завірені печатками.
Заявка команди обов’язково має бути завірена печаткою медичного закладу.
Без зазначених документів команди до участі в турнірі не допускаються. Заявки, що не
відповідають встановленій формі, не розглядаються.
VI. Умови проведення змагань
Порядок проведення змагань 2-го та 3-го етапів
визначається головною
суддівською колегією затвердженою Кіровоградською обласною асоціацією футболу.
Представники команд мають право разом з арбітрами перевірити заявкові
документи кожного з гравців команди-суперниці.
В разі виявлення порушень, які обумовлені в Розділі ІІІ (другий абзац) даного
положення, команда-порушник відсторонюється від подальшої участі в змаганнях.
Гравець, який отримав два попередження в різних матчах, пропускає чергову гру.
Гравець, вилучений з поля, автоматично пропускає чергову гру. Він допускається до
участі в змаганнях лише після рішення Головної суддівської колегії (ГСК).
Санкції до гравців, що мали місце на попередніх етапах (крім прямих червоних
карток), на кожному наступному етапі турніру не враховуються. Гравець, який отримав
пряму червону картку допускається до участі в змаганнях лише після рішення ГСК.
Командам, які не з’явилися на гру або залишили поле до того, як пролунав
фінальний свисток, зараховується поразка (- : +), а команді-суперниці – перемога (+ : -).
Команда, яка не з’явилася на одну з ігор, до участі в подальших змаганнях не
допускається. Якщо такий випадок трапляється на обласному фіналі, заклад загальної
середньої освіти , який представляє команда, втрачає на один рік право представництва у
змаганнях «Шкільна футзальна ліга».
Якщо команда не з’явилася на церемонію нагородження, заклад загальної середньої
освіти , який вона представляє, втрачає на один рік право представництва у змаганнях
«Шкільна футзальна ліга».
Внесення особистих даних гравця до заявкового листа команди є офіційною згодою
його та його батьків (або осіб, які їх замінюють) щодо використання цих даних, тобто є
згодою суб’єкта персональних даних на обробку його персональних даних), а також
згодою на безоплатне використання відео- та фотозображень гравця за період проведення
змагань,
однак виключно з метою популяризації змагань, їх реклами або реклами інших
неприбуткових спортивно-масових заходів чи діяльності пов’язаної з організацією та
проведенням неприбуткових спортивно-масових заходів. Такі матеріали можуть
використовуватися для виготовлення різної поліграфічної продукції, нанесення на
нагородну та сувенірну атрибутику, розміщені в усіх видах засобів масової інформації.
VII. Арбітраж
Арбітраж матчів здійснюють:

– на 1 етапі змагань – вчителі фізичної культури, громадські активісти, арбітри,
які призначаються районними федераціями футболу;
– на 2 етапі змагань – футзальні арбітри, які призначаються Комітетом арбітрів
обласної федерації футболу.
– на 3 етапі змагань – футзальні арбітри, які призначаються Комітетом арбітрів
обласної федерації футболу.
VIII. Протести
За необхідності подання протесту, представник команди, який подає протест,
повинен після закінчення гри повідомити про це арбітра та представника командисуперниці. Заява про подачу протесту фіксується в рапорті арбітра.
Письмовий протест повинен бути мотивований, завірений представником команди і
подається на всіх етапах змагань в організаційний комітет не пізніше, ніж через 30 хвилин
після завершення гри.
Не розглядаються протести, якщо вони подані на рішення, прийняті арбітром, у разі:
– призначення або не призначення вільних, штрафних ударів;
– визначення виходу м’яча за межі поля та надання права на введення м’яча у гру;
– зарахованого або не зарахованого взяття воріт;
– попередження гравцям і вилучення гравців з поля.
Подані протести розглядаються:
– 1 етап: регіональними оргкомітетами;
– 2-3 етапи: ГСК.
Несвоєчасно подані та не зафіксовані у рапорті арбітра протести не розглядаються.
ІХ. Визначення переможців
У разі, якщо змагання проходять за коловою системою, місця в групах
визначаються:

1) за найбільшою кількістю набраних очок (перемога – 3 очки, нічия – 1 очко,
поразка – 0 очок).
2) за результатами особистої зустрічі;
3) за кількістю перемог;
4) за загальною різницею забитих і пропущених м’ячів;
5) за більшою кількістю забитих м’ячів.
У разі рівної кількості очок у двох і більше команд перевагу дістає команда, яка має
кращі показники лише між ними (п. 1–5), тобто результати виступу команд з меншою або
більшою кількістю очок до уваги не приймаються.
Х. Організаційні заходи та фінансові витрати
Витрати на організацію і проведення обласних змаганнь «Шкільна футзальна ліга »

на відповідних етапах несуть:
1-й етап
Заклади загальної середньої освіти та відділи освіти, районні/міські/ОТГ федерації
футболу, спонсори та партнери.
2-й та 3-й етапи
Обласна асоціація футболу, Кіровоградське обласне відділення (філія) Комітету
фізичного виховання МОН України.
Всі витрати пов’язані з проїздом та з харчуванням учасників до місця змаганнь та у
зворотньому напрямку за рахунок відряджаючих організацій.
Харчування арбітрів за рахунок Світловодської міської федерації футболу.
ХІ. Нагородження
Команди-учасниці, гравці та тренери команд-призерів, кращі гравці, тренери
команд-учасниць обласного фіналу нагороджуються кубком, дипломами обласної
асоціації футболу та призами Кіровоградського обласного відділення (філії) Комітету
фізичного виховання МОН України.
Для нагородження команд-учасниць додатково можуть встановлюватися особисті та
командні призи від спонсорів та партнерів турніру.
ХIІ. Кінцеві положення
Питання не врегульовані цим Положенням
оргкомітетами – регіональними чи обласним.

вирішуються

відповідними

Додаток № 1

Загальна заявка
команди ____________ на участь в обласних змаганнях з футзалу

«Шкільна футзальна ліга» сезону 2020 року.
Дата _____________
№
п/п

ПІБ повністю,
друкованими літерами

Число, місяць,
рік народження

Населений
Пункт

№ школи,
№ класу

Домашня
адреса

Серія і номер
свідоцтва про
народження

Дата огляду, підпис
Ідентифікаційний
шкільного лікаря про
код
допуск до змагань

1

Директор ЗНЗ

Шкільний лікар

______________________________ (Підпис, прізвище та ініціали, печатка)

______________________________ (Підпис, прізвище та ініціали, печатка)

Керівник регіональної федерації

Представник команди

______________________________ (Підпис, прізвище та ініціали)

______________________________ (Підпис, прізвище та ініціали)

