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Глава І. Нормативно-правова база регламенту
Нормативно-правовою базою Регламенту КОАФ змагань з футболу серед аматорських команд 2020 року є:
- Регламенти ПЛ, ПФЛ, регламент ААФУ.
- Правила гри 2019/2020 років з доповненнями.
- Статут громадської організації Кіровоградська обласна Асоціація футболу.
- Дисциплінарні правила Кіровоградської обласної Асоціації футболу.
- Дисциплінарний регламент Кіровоградської обласної Асоціації футболу.
- Договір про взаємодію Кіровоградської обласної Асоціації футболу, з управлінням молоді та спорту Кіровоградської
облдержадміністрації.
- Вимоги до стадіонів при проведенні змагань з футболу УАФ та Кіровоградської обласної Асоціації футболу.
Глава ІІ. Мета і завдання регламенту.
Стаття 1. Мета регламенту
Метою регламенту є організація і проведення змагань з футболу серед аматорських команд (далі – змагання) під егідою "
Кіровоградської обласної Асоціації футболу ", визначення порядку норм і правил відносин між суб'єктами аматорського
футболу на основі створення системи взаємодії прав, обов'язків і відповідальності юридичних та фізичних осіб.
Стаття 2. Завдання регламенту.
1. Привести систему змагань у відповідність вимогам регламентуючих документів УАФ, ПЛ, ПФЛ, ААФУ і КОАФ.
2. Встановити порядок здійснення керівництва і контролю, організації і проведення змагання.
3.Встановити санкції і дисциплінарні міри до порушників правил гри, організації і проведення змагань.
Глава ІІІ. Мета і завдання.
Стаття 3. Мета змагань.
Метою змагань є - піднесення престижу футболу в Кіровоградській області, забезпечення необхідного рівня
майстерності футболістів.
Стаття 4. Завдання змагань.
1. Сприяти подальшому розвитку футболу в області.
2. Підвищувати рівень підготовленості футболістів аматорських команд.
3. Створювати необхідні умови для підготовки, успішного виступу команд області у Всеукраїнських змаганнях.
4. Розподіляти команди в турнірній таблиці по місцях, відповідно набраних очок.
5. Організовувати прихильників футболу.
Глава ІV. Умови проведення змагань.
Стаття 5. Керівництво змагань.
1. У відповідності закону України "Про фізичну культуру і спорт" виключне право на загальне керівництво і контроль,
організацію і проведення змагань покладається на виконком КОАФ.
2. Відповідальність за організацію і проведення змагань покладається на адміністрацію КОАФ.
3. Змагання проводяться у відповідності принципами "Чесної гри", згідно календаря змагань, затвердженого комітетом з
проведення змагань КОАФ.
4. Контроль організації і проведення змагань здійснює Виконком КОАФ.
5. Щодо санкцій і дисциплінарних мір то їх розглядає і затверджує Контрольно-дисциплінарний комітет КОАФ (далі –
КДК).
Стаття 6. Учасники змагань.
1.Учасниками змагань є аматорські команди, які входять до складу ОТГ, районних та міських федерацій футболу які в
свою чергу є колективними членами КОАФ.
За аматорські команди дозволяється грати гравцям віком з 18 років (на день гри) Гравці віком 16-18 років, які внесені до
заявки команди, повинні мати дозвіл лікувально-фізкультурного диспансеру.
Гравця, зареєстрованого в якості професіонала, не можна реєструвати в якості аматора протягом 30 днів, від дати його
останнього матчу та від заявки і розірвання контракту, в якості Професіонала.
2.Вимоги до клубів, команд які беруть участь у змаганнях:
а) команди або клуби які беруть участь в чемпіонаті області повинні мати стадіон, який відповідає вимогам
регламентуючих документів КОАФ.
3.У чемпіонаті області з футболу 2020 року беруть участь:
Вища ліга 7 команд;
Перша ліга 6 команд.
4. Одноіменний клуб який приймає участь у двох лігах чемпіонату Кіровоградської області з футболу серед аматорських
команд від міста ОТГ чи району має право залучати не більше 5 гравців, місцевих вихованців, які прописані на території
ОТГ, району чи міста за команду яка грає у Вищій лізі.
Стаття 7. Порядок оформлення заявочної документації і заявки на участь у змаганнях.
1. У заявочний аркуш команд вносять не більше 5 прізвищ осіб керівного складу і не більше 25 прізвищ футболістів за
весь сезон. Для заявки додаткового числа футболістів клуб (команда) повинен перерахувати безповоротну
фінансову допомогу індивідуальний членський внесок за кожного футболіста в сумі 100 (сто) грн.
2. Футболісти, які не мають паспорта футболіста КОАФ-УАФ і медичних довідок, оформлених у встановленому
порядку, до змагань не допускаються.
3. Надрукована заявочна документація команд підписується керівником команди, головним тренером і лікарем
(обов’язково печатка лікувально-поліклінічного закладу), узгоджується з міською або районною федерацією футболу
та надається в КОАФ.
4. Разом із заявкою подаються:
4.1. юридична адреса стадіону (обов’язково вказати номери телефонів, факсу, електронну адресу);
4.2 склад керівників і керівних органів команди (генеральний директор, рада директорів, правління і т.п.);
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4.3. договір про оренду стадіону, документи, які засвідчують право власності (користування) стадіоном, на якому команда
буде проводити ігри;
4.4. акт готовності стадіону.
4.5. договір з органами місцевого самоврядування і охорони громадського порядку про заходи щодо забезпечення безпеки
учасників змагань, глядачів;
4.6. заявочний аркуш (один примірник), та громадянські паспорти в день заявки (оригінал)
4.7. кольорова фотографія (розмір 3 х 4 см.) на футболіста останнього терміну та керівників для введення в базу даних
УАФ. Довідка про історію команди на одному аркуші. Кольорова фотографія команди (розмір 8 х 24) в ігровій формі з
емблемою(можна в електроному вигляді)
5. Команда, яка не оформила заявочну документацію у відповідності з вимогами п.п. 4 , даної статті до змагань не
допускаються.
6. Для відшкодування витрат, пов'язаних з проведенням змагань, Виконком КОАФ затверджує безповоротну фінансову
допомогу (членський річний внесок) від кожної команди учасниці на організацію та проведення 30-го чемпіонату області
з футболу у розмірі: Команди які мають в своїх складах гравців які не зареєстровані на території відповідного району 3000
грн. Команди які мають в своїх складах виключно гравців зі свого району 2000 грн.
Команди - учасниці обов’язково повинні розрахуватися по фінансовим
витратам до початку змагань в повному обсязі.
Стаття 8. Місце проведення.
1. Ігри проводяться на стадіонах які допущені КОАФ для проведення обласних змагань.
Стаття 9. Обов'язки команди – господаря поля з підготовки стадіону до змагань:
1. Команда-господар поля і адміністрація стадіону зобов’язані:
1.1 команда-господар поля зобов’язана проводити відеозапис матчу (на рівні середньої лінії поля).
1.2 відеозапис матчу команда повинна зберігати не менше п’ятнадцяти діб і на вимогу КОАФ надати протягом 24 годин.
1.3. забезпечити підготовку місця проведення гри у відповідності з "Вимогами до стадіонів при проведенні змагань з
футболу", затвердженими Виконкомом УАФ, КОАФ та регламентуючих документів УАФ;
1.4. виключити присутність сторонніх осіб у кімнаті арбітрів. У ній мають право знаходитись представник виконкому
КОАФ, делегат-інспектор відряджені на дану гру з офіційними повноваженнями;
1.5. надати для проведення гри три рівноцінних футбольних м'ячі, із них по одному за лініями воріт та два прапорця для
асистентів арбітра ;
1.6. забезпечити присутність 6-8 юних футболістів для повернення м'яча, який опинився за межами поля. Форма юних
футболістів повинна бути однаковою, відповідати погодним умовам і відрізнятися кольором від форми граючих команд і
арбітрів.
2. За воротами команд під час гри можуть знаходитися тільки фотокореспонденти і юні футболісти, які подають м'ячі.
3. Ігри чемпіонату дозволяється починати тільки у вказаний час в календарі на стадіоні який має:
 зелений газон з футбольним полем згідно з Правил гри;
 трибуни для глядачів;
 кімнату для арбітрів з телефонним зв'язком, туалетом та душем з гарячою водою:
 радіовузол з достатньою кількістю гучномовців;
 забезпечити роботу табло;
 забезпечити чергування наряду поліції (служби безпеки), лікаря з відповідним посвідченням або швидкої
допомоги;
 наявність документації, яка забезпечує проведення гри - паспорт стадіону або, Акт готовності стадіону, Угода з
правоохоронними органами.
 Забезпечити мінеральну воду, чай у кімнаті арбітрів;
Стаття 10. Забезпечення громадського порядку і безпеки на стадіоні при проведені гри.
1. Команда-господар поля зобов’язана забезпечити присутність на грі робітників правоохоронних органів або двох чи
більше офіцерів безпеки, які повинні бути одягненні в накидку з надписом „Служба безпеки”.
2. Команда-господар поля несе відповідальність за громадський порядок і безпеку до, під час і після гри на стадіоні і
прилеглої до нього території, яка встановлена у паспорті стадіону.
Стаття 11. Система проведення змагань
1. Чемпіонат КОАФ з футболу серед аматорських команд 2020 року проводиться за системою два кола – за принципом
"кожний з кожним" на своєму полі і на полі суперника.
2. За однакової кількості очок у «Вищій лізі» в двох команд призначається «Золотий матч».
Стаття 12. Календар ігор.
1. Календар ігор затверджується адміністрацією КОАФ.
2. Матчі проводяться на футбольних полях команд, вказаних у календарі першими.
3. Право переносу ігор у випадках, не передбачених регламентом, належить Комітету з проведення змагань КОАФ:
- перенос ігор розглядається за 7 днів до початку календарної гри, у всіх інших випадках питання вирішує КДК;
Стаття 13. Визначення місця у турнірній таблиці.
1. Місця команд визначаються за найбільшою сумою очок, набраних в усіх зустрічах. За перемогу нараховується - 3
очки, за нічию - 1 очко, за поразку очки не нараховуються.
2. Місця команд визначаються за такими показниками:
- більша кількість набраних очок;
- краща різниця забитих і пропущених м'ячів;
- найбільша кількість перемог;
- більша кількість забитих м'ячів;
За рівності цих показників набувають чинності кращі показники з конкурентами:
- більша кількість набраних очок;
- найбільша кількість перемог;
- найкраща різниця забитих і пропущених м'ячів;
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- найбільша кількість забитих м'ячів;
- кращі показники по дисциплінарним санкціям.
Стаття 14. Нагородження.
1. Нагородження переможців і призерів чемпіонату проводить КОАФ .
2. Команда-переможниця та команди призери чемпіонату надають до КОАФ списки осіб для нагородження, відповідно
заявочного аркуша команд та дату і місце проведення церемонії нагородження.
3. Команда Вищої ліги, яка зайняла перше місце в чемпіонаті, одержує звання "Чемпіон області" і нагороджується
дипломом КОАФ, футболісти, тренери і керівники команди нагороджуються медалями і дипломами за перше місце в
чемпіонаті від КОАФ. Команди призери нагороджуються медалями та комплектами футбольної форми
4. Команди Першої ліги, нагороджуються дипломами КОАФ. Футболісти, тренери і керівники команд нагороджуються
дипломами відповідних ступенів і медалями КОАФ.
5. Нагородженню підлягають гравці які провели не менше 50 відсотків ігор чемпіонату
Стаття 16. Неявка команди на гру або відмови від участі в змаганнях.
1. За неявку на гру без поважної причини, команді зараховується поразка (0:3), супернику – перемога (3:0) та мінус три
очки в таблиці з команди яка не з’явилась. Очки в залік обласної спартакіади нараховуватись не будуть.
2. Неявка команди на гру з причини поломки автотранспорту повинна бути підтверджена відповідними документами з
національної поліції та власника транспортного засобу у триденний термін.
3. Запізнення на гру команди гостей можливе лише за форс-мажорних обставин не більше ніж на 1(одну) годину за
умови інформування команди господаря.
4. Запізнення на гру команди господаря не можливе.
5. При повторній неявці на гру без поважної причини, команда може бути знята зі змагань.
6. Залишок суми членського внеску команди, яка була знята зі змагань, залишається на рахунку КОАФ.
7. Якщо команда, знята зі змагань, провела половину і більше ігор, то їй зараховуються поразки в іграх, які залишились
(0:3), якщо менше половини ігор – результати анулюються.
Стаття 17. Участь і заміни футболістів в іграх
1. При проведенні ігор чемпіонату у рапорт арбітра встановленої форми вносять прізвища і імена не більше 18-ти
футболістів (не більше 11-ти основних і не більше 7-ми запасних).
2. Представники команд зобов'язані за 30 хвилин до початку гри внести у рапорт арбітра прізвища та імена футболістів під
визначеними номерами і надати арбітру відповідну картку КОАФ учасника чемпіонату.
3. Представники команд зобов'язані підписати рапорт арбітра до початку гри. Ставити підписи у рапорті арбітра від імені
команди мають право тренер (начальник) і капітан команди.
4. Представник команди-господаря поля повинен першим заповнити рапорт арбітра.
5. Футболіст, прізвище якого внесене у рапорт арбітра, вважається учасником гри, навіть якщо він знаходився в резерві і
не виходив на заміну.
6. Команда підлягає дисциплінарним санкціям за внесення в рапорт арбітра, прізвища дискваліфікованого або
незаявленого футболіста, якщо брав участі у грі цей футболіст.
7. Футболіст, прізвище якого не внесено в рапорт арбітра, не має права брати участь у грі. Якщо таке відбулось, то цій
команді зараховується технічна поразка 0:3, а супернику перемога 3:0.
8. Запасні футболісти, а також не більше 3-ох представників команди, прізвища яких внесені в рапорт арбітра, повинні під
час гри знаходитися на відведених для цього місцях в спеціально відведеному технічному майданчику.
9. Розминка під час гри запасних футболістів, внесених у рапорт арбітра, дозволяється біля кутового прапорця за лінією
команди або за спиною першого асистента арбітра. Одночасно розминку можуть проводити не більше 3-х футболістів від
кожної команди у формі, яка відрізняється за кольором від форми учасників гри і арбітрів.
10. У ході гри дозволяються заміни семи футболістів.
11. Заміни проводяться із числа футболістів, прізвища яких внесені в рапорт арбітра.
12. Футболіст котрого було замінено до початку гри не має права виходити на заміну.
Стаття 18. Вимоги до форми (екіпіровки) футболістів.
1. Форма воротаря за кольором повинна відрізнятися від форми польових гравців обох команд і арбітрів.
2. Утеплюючи підтрусники повинні бути однакового кольору з трусами ігрової форми. Вони не повинні досягати верхньої
частини коліна.
3. Футболіст, екіпіровка якого не відповідає вимогам Правил гри, до ігор не допускається.
Стаття 19. Допінг-контроль
1. Футболісти, які беруть участь у змаганнях, можуть підлягати тестуванню на вживання алкоголю лікарем в присутності
арбітра та інспектора.
Стаття 20. Порядок прийому команд господаря поля.
1. На випадок збігу кольору ігрової форми, форму змінює команда – господар.
Стаття 21. Відповідальність команди, керівників, футболістів.
1. Керівники команди, футболісти, які беруть участь у змаганнях, повинні виконувати всі вимоги даного регламенту,
виявляючи при цьому високу дисципліну, організованість, толерантність до офіційних осіб, інспектора, арбітрів,
суперників і глядачів.
2. Керівники команди несуть відповідальність за поведінку футболістів своєї команди і не мають права втручатися в дії
інспектора і арбітрів.
3. Команда несе відповідальність за поведінку своїх глядачів, а також посадових осіб, які виконують офіційні обов'язки на
грі або присутні на стадіоні.
4. За невиконання (порушення) вимог Статуту КОАФ, Регламенту змагань та інших нормативних документів, до команди
чи відповідних осіб застосовуються санкції і дисциплінарні міри, встановлені Дисциплінарними правилами КОАФ і
Дисциплінарним регламентом КОАФ .
Стаття 22. Розгляд гри, можливо проведеної з порушенням норм спортивної етики.
1. Гру, результат якої, можливо, був визначений командами (керівниками, тренерами, футболістами) завчасно, способом,
не сумісним з нормами спортивної етики, розглядає КДК КОАФ.
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2. При розгляді гри КДК може використовувати:
а) висновок спостерігача арбітражу призначеного на дану гру або відео зйомку гри;
б) письмову заяву офіційних осіб команди регіональних федерацій футболу, які були присутні на даній грі.
3.На підставі висновку КДК, Виконком КОАФ має право прийняти рішення про анулювання результату гри із
зарахуванням поразки обом командам, а також розглянути питання щодо застосування санкцій і дисциплінарних мір до
обох команд, керівників, тренерів, футболістів.
Стаття 23. Протести. Порядок подачі. Розгляд.
1. Офіційна особа клубу зобов’язана відразу після закінчення гри попередити спостерігача арбітражу та арбітра про
подачу протесту. Заява про подачу протесту підписується головним тренером (начальником команди) і передається
спостерігачу арбітражу або арбітру в разі відсутності спостерігача , який зобов’язаний проінформувати про це
команду суперника. Спостерігач арбітражу (арбітр) направляє цю заяву в КОАФ разом з рапортом. Клуб повинен
протягом 24-48 годин після закінчення гри, направити обґрунтований протест до КОАФ.
2. Протест на невідповідність Правилам гри розмірів воріт і/або розмітки футбольного поля подається у письмовій
формі не пізніше, ніж за годину до початку гри.
3. Не приймається до розгляду несвоєчасно поданий протест, а також якщо він поданий на рішення арбітра у грі:
 призначення або не призначення вільного, штрафного або 11-метрового удару;
 визначення положення “поза грою”;
 визначення виходу м’яча за межі поля і надання права введення м’яча у гру;
 зараховане або не зараховане взяття воріт;
 попередження або вилучення футболіста з поля.
4. Протест розглядається КДК КОАФ після того, як клуб надасть відео матеріал.
Стаття 24. Обов'язки місцевої команди – господаря поля в чемпіонаті та з прийому спостерігача арбітражу і
арбітрів.
1. Призначити представника з повноваженням для зустрічі спостерігача арбітражу і арбітрів.
2. Проінформувати про систему безпеки.
3. Для забезпечення якісної охорони громадського порядку під час проведення матчу чемпіонату кожна команда зобов’язана
внести прізвище, ім’я, по батькові офіцера безпеки до рапорту арбітра, який буде нести відповідальність за охорону
громадського порядку;
Стаття 25. Фінансові витрати.
Для відшкодування витрат пов’язаних з проведенням змагань, виконком КОАФ затверджує суми
безповоротної фінансової допомоги на організацію та проведення змагань від кожної команди
(членські внески) і строки сплати (ст.7, пункт 6), які перераховуються на р/р обласної асоціації футболу:
р/р UA433204780000026009924432672 в ПАТ АБ"Укргазбанк", м.Кропивницький МФО 320478, код 23679282.
Розмір винагород за арбітраж матчів та спостереження арбітражу (якщо таке потрібно) 30-го чемпіонату
Кіровоградської області з футболу сезону 2020 року становить:
Вища ліга:
Арбітр – 350 (триста п’ятдесят) грн. команда господар;
Асистент арбітра – 350 (триста п’ятдесят) грн. команда господар;
Асистент арбітра – 350 (триста п’ятдесят) грн. команда господар;;
Резервний арбітр - 350 (триста п’ятдесят а) грн. команда господар;
Перша ліга:
Арбітр – 250 (двісті п’ятдесят) грн. команда господар;
Асистент арбітра – 250 (двісті п’ятдесят) грн. команда господар;
Асистент арбітра – 250 (двісті п’ятдесят) грн. команда господар;
Резервний арбітр - 250 (двісті п’ятдесят) грн. команда господар;.
Кубок:
Арбітр – 350 (триста п’ятдесят) грн. команда господар;
Асистент арбітра – 350 (триста п’ятдесят) грн. команда господар;
Асистент арбітра – 350 (триста п’ятдесят) грн. команда господар;;
Резервний арбітр - 350 (триста п’ятдесят а) грн. команда господар;
Відшкодування винагород та за проїзд бригади арбітрів та спостерігача арбітражу проводиться за годину до початку гри, але
при наявності підтверджуючих проїзних документів командою-господарем.
Глава V. Арбітраж.
Стаття 26. Здійснення арбітражу
1. Арбітраж здійснюється у відповідності з Правилами гри, змінами і доповненнями до них, затвердженими Міжнародною
Радою футбольних Асоціацій.
2. Арбітраж здійснюють арбітри, рекомендовані Комітетом арбітрів КОАФ.
Стаття 27. Призначення арбітрів
1. Призначення арбітрів проводить Комітет арбітрів КОАФ. Протокол призначень підписує голова Комітету арбітрів.
2. Прохання команд або інших організацій про зміну арбітрів, призначених на гру, до розгляду не приймаються.
3. У випадку неможливості виїзду на гру призначених арбітрів, заміну арбітрів проводить Комітет арбітрів КОАФ.
4. У випадку неявки арбітрів, гру проводять більш кваліфіковані арбітри, призначені місцевою федерацією футболу.
Стаття 28. Обов'язки і функції арбітрів.
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1. Не пізніше 2-х діб до дати проведення гри повідомити адміністрацію команди-господаря про час свого прибуття, а
також, у випадку необхідності, про бронювання квитків у зворотному напрямку.
2. Прибути в місто, де проводиться гра, не пізніше ніж за 90 хвилин до її початку.
3. У випадку неможливості прибуття на гру, негайно повідомити про це в Комітет арбітрів КОАФ.
4. Арбітр перевіряє стан футбольного поля, оцінює його якість за п'ятибальною шкалою і робить відповідний запис у
рапорті арбітра.
5. Разом з представниками команд визначити кольори форми так, щоб не збігалися кольори футболок і гетер суперників.
6.У разі відсутності спостерігача арбітражу перевірити наявність на стадіоні відповідної документації.
7. Перевірити документи (паспорти) футболістів, прізвища яких внесені у рапорт арбітра. Арбітр разом з
керівниками команд несе відповідальність за дотримання правил допуску футболістів до гри.
8. Після закінчення гри протягом 15-ти хвилин оформити рапорт арбітра.
9. Якщо при проведенні гри мали місце попередження, вилучення, травми футболістів, порушення громадського порядку
на стадіоні – необхідно внести докладний запис про це у рапорт арбітра.
10. Не пізніше 48 годин після закінчення гри передати рапорт арбітра в КОАФ.
11. У випадку несвоєчасного передання рапорту (дата визначається за календарем), а також, якщо арбітр не вніс в рапорт
запис про попередження, вилучення футболістів та негативні факти, які мали місце у грі, КДК за поданням комітету
арбітрів КОАФ застосовує до нього санкції і дисциплінарні міри.
Глава VІ. Спостереження за арбітражем.
Стаття 29. Здійснення спостереження за арбітражем.
Спостереження за арбітражем здійснюють спостерігачі арбітражу, рекомендовані Комітетом арбітрів КОАФ.
Стаття 30. Призначення спостерігача та його обов'язки.
1. Комітет арбітрів КОАФ призначає на гру спостерігача із складу спостерігачів КОАФ.
2. Прохання команд або інших організацій про заміну спостерігача, призначеного на гру, до розгляду не приймаються.
3. Не пізніше 2-х діб до дати проведення гри повідомити місцеву команду про час свого прибуття, а також, у випадку
необхідності про бронювання квитків в звороротньому напрямку.
4. Прибути в місто, де проводиться гра, не пізніше ніж за 90 хвилин до її початку.
5. У випадку неможливості прибуття на гру, негайно повідомити про це Комітет арбітрів КОАФ.
6. Спостерігач арбітражу оцінює професійні дії арбітрів і супроводжує їх протягом всього часу перебування у місті, де
проводиться гра.
Стаття 31. Оплата відрядження спостерігача і арбітрів та оплата харчування.
1. Для відшкодування витрат на відрядження, спостерігача і арбітрів складають авансовий звіт установленої форми і
здають представнику приймаючої сторони або в КОАФ. Оплата авансових звітів проводиться не пізніше, ніж за одну
годину до початку гри за нормами, передбаченими чинним законодавством і діючим Регламентом.
2. Якщо гра не відбулась з вини однієї з команд, або через форс-мажорні обставини, оплата спостерігачу і арбітрам
здійснюється так нібито гра відбулась, при умові, що вони прибули на місце проведення гри (оплата винагород та проїзд).
Глава VІІ. Статус учасників змагань і переходи футболістів.
Стаття 32. Статус футболістів
1. Футболіст може мати статус футболіста-аматора.
2. Футболіст. який не одержує винагороди, крім компенсації фактичних витрат, викликаних його діяльністю, пов'язаною з
футболом, є аматором, допускається компенсація витрат на харчування, проїзд і розміщення під час змагань та на
екіпіровку, страхування і підготовку. Така компенсація не ставить під сумнів статус "аматора".
3. Футболіст, який має контракт, зареєстрований у ПФЛ або ПЛ одержує винагороду, а також інші виплати за будь-яку
свою діяльність у футболі вище меж, обумовлених п.2 даної статті є професіоналом.
4. Статус "Футболіста" визначає Регламент асоціації футболу України зі статусу і трансферу футболістів..
Стаття 33. Перехід футболістів із команди в команду
1. Футболіст може виступати лише за одну команду.
2. Асоціацією футболу України затверджені єдині для всіх обласних асоціацій футболу реєстраційні періоди для заявки та
переходу гравців із команди в команду

перший реєстраційний період
-з 15 червня – по 6 липня;

другий реєстраційний період
-з 03 серня – по 24 серпня;
Футболіст може бути одночасно зареєстрованим тільки в одному клубі (команді). Згідно регламенту зі статусу і трансферу
футболістів, в період з 1 липня по 30 червня наступного року має право бути зареєстрований у трьох клубах (командах), а
виступати в змаганнях у вказаний період лише за два клуби (команди).
Стаття 34. Реєстрація, заявка і допуск футболіста до участі у змаганнях.
1. Футболіст, який бажає брати участь в іграх у якості футболіста-аматора за одну із команд повинен бути зареєстрований
у КОАФ. Реєстрація являє собою видачу паспорта футболіста-аматора, який надає футболісту право брати участь у
змаганнях серед аматорських команд.
2. Заявка футболіста на участь у змаганнях проводиться протягом сезону. Гравцю (легіонеру), який не зареєстрований у
єдиній базі даних України, за жодну з команд КОАФ, пропонується сплатити – 1500 грн. (перший рік), та 750 грн.
(другий рік) безповоротної фінансової допомоги на розвиток футболу області на р/р КОАФ. В разі не сплати, гравець
не буде внесений до реєстру гравців-учасників чемпіонату Кіровоградської області.
3. Підставою для внесення футболіста в заявочний аркуш команди є його заява, що він бажає грати за команду.
Глава VІІІ. Санкції і дисциплінарні міри
Стаття 35. Застосування санкцій дисциплінарних мір
1. Відповідно Статуту КОАФ тільки юридичні органи КОАФ мають право застосовувати санкції і дисциплінарні міри.
2. Санкції і дисциплінарні міри застосовуються у відповідності із законодавством України, Статутом КОАФ,
Дисциплінарними правилами КОАФ , Дисциплінарним регламентом КОАФ, нормативними документами ФІФА, УЕФА, УАФ
та КОАФ.
3. КДК КОАФ розглядає питання, приймає рішення і надає матеріали на розгляд і затвердження членам Виконкому КОАФ,
відносно застосування санкцій і дисциплінарних мір.
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Стаття 36. Облік порушень, допущених футболістами в іграх.
1. При переході футболіста в іншу команду протягом сезону жовті і червоні картки не анулюються.
2. Керівники команд зобов”язані вести облік попереджень і вилучень футболістів і несуть за це відповідальність.
3. Дві жовті картки, одержані в одній грі, прирівнюються до вилучення. В такому випадку футболіст підлягає дискваліфікації
на одну гру, а раніше одержані попередження не анулюються .
4. За перші три жовті картки, одержані в змаганнях, футболіст дискваліфікується на одну гру. За кожні наступні три жовті
картки кількість дискваліфікацій збільшується на одну гру тобто дві. Дискваліфікація відбувається без рішення КДК і
Виконкому КОАФ.
5. Облік порушень для футболістів які приймають участь відповідно статті 6 пункту 4 цього регламенту, ведуться по кожній
лізі окремо.
6. Команда, футболісти якої в одній грі одержали 5 і більше карток, підлягає додатковим санкціям.
7. Футболіст, вилучений з поля, підлягає дискваліфікації і немає права брати участь в іграх до рішення КДК.
8. Футболісти відбувають дискваліфікацію в команді, за яку були заявлені на гру з одночасною забороною брати участь в
іграх за будь-яку іншу команду до закінчення строку дискваліфікації.
9. Футболіст, строк дискваліфікації якого не закінчився, не може брати участь в наступних іграх.
10. Не проведена з будь-якої причини гра чемпіонату області, не враховується в кількість ігор, які футболіст повинен
пропустити в зв"язку з дискваліфікацією.
Стаття 37. Термін сплати безповоротної фінансової допомоги (членських внесків).
1. Безповоротна фінансова допомога, (членські індивідуальні) внески прийняті КДК, Виконкомом КОАФ необхідно
перерахувати на р/р КОАФ не пізніше 5-ти діб від дати внесення рішення.
Стаття 38. Термін розгляду заяв, стосовно санкцій і дисциплінарних мір.
1. Заяви приймаються до розгляду не пізніше шести днів від дня здійснення порушення вимог Регламенту.
2. Санкції і дисциплінарні міри застосовуються не пізніше одного місяця від дня виявлення порушення вимог Регламенту.
Глава ІХ. Заключні положення
Стаття 39. Розгляд суперечок
Розгляд і вирішення всіх суперечок, які виникають між командами, офіційними особами, футболістами здійснюється
виключно під юрисдикцією КОАФ.
Стаття 40. Інші питання.
1. Рішення з питань недисциплінованої поведінки футболістів, керівників клубів (команд), глядачів, які не визначені
регламентом, приймаються КДК з наступним розглядом і затвердженням Виконкомом КОАФ.
2. Всі додатки до Регламенту є його невід’ємною частиною.
3. Регламент набуває чинності з моменту його затвердження Виконкомом КОАФ і діє до закінчення змагань 2020 р.
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