РЕГЛАМЕНТ
ЗМАГАНЬ З ФУТБОЛУ СЕРЕД ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКИХ
КОМАНД ДЮСШ та ДЮФК КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У СЕЗОНІ 2020 р.р.

1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ
1.1. Метою обласних юнацьких змагань є:
- подальший розвиток дитячо-юнацького футболу в Кіровоградській області.
1.2. Завдання змагань:
- підвищення якості навчально-тренувального процесу та виховної роботи в спортивних
школах та дитячо-юнацьких футбольних клубах;
- визначення переможців та призерів першості області для їх участі в першості ДЮФЛУ;
- виявлення кандидатів до юнацьких збірних команд області для виступів у Всеукраїнських
змаганнях;
- популяризація футболу в області;
- організація дозвілля шанувальників футболу.

2. КЕРІВНИЦТВО ЗМАГАННЯМИ
2.1 Обласні змагання з футболу серед дитячо-юнацьких команд проводить Управління освіти і
науки Кіровоградської обласної державної адміністрації, Кіровоградське обласне відділення
(філія) Комітету з фізичного виховання та спорту МОН України, Кіровоградська обласна
асоціація футболу (далі ГС «КОАФ»).
2.2. Безпосередньо керівництво і контроль за цими змаганнями здійснює дитячо-юнацький
комітет ГС «КОАФ», якому належить виключне право в оперативному рішенні всіх питань,
які стосуються організації та проведення змагань. Всі питання, що не передбачені
регламентом обласних змагань з футболу серед дитячо-юнацьких команд у 2020р. (далі
Регламентом), регулюються дитячо-юнацьким комітетом ГС «КОАФ».

3. УЧАСНИКИ ТА УМОВИ ПРОВЕДЕННЯЗМАГАНЬ
3.1. Юнацька першість області з футболу 2020 року проводиться в два кола за згідно з
календарем.
3.2. У змаганнях приймають участь ДЮСШ та ДЮФК з футболу. Змагання проводяться у
вікових групах:
юнаки – 2005/06 р.н.,
юнаки – 2007 р.н.,
юнаки – 2008 р.н.,
юнаки – 2009 р.н.,
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3.3. Юнаки вікових груп 2008 та 2009 р.н. обов’язково грають на полях зменшених
розмірів (згідно регламенту змагань «Шкіряного м’яча»).
3.4. Загальний клубний залік для рекомендації до участі у всеукраїнських змаганнях ДЮФЛУ
визначається за сумою набраних очок юнаками вікових груп 2005/06 та 2007 р.н.. При
рівності набраних очок перевага надається команді, яка має кращі показники в зустрічах з
конкурентом (конкурентами, п.4.2.)
3.5 Календар ігор Першості затверджує дитячо-юнацький комітет ГС «КОАФ».
3.6. Ігри проводяться на полях команд, вказаних у календарі першими.
3.7. Початок ігор першості згідно календаря змагань:
Зміна часу початку ігор без офіційного узгодження з дитячо-юнацьким комітетом
заборонена.
Час гри:
юнаки – 2005/06 р.н., 70 хвилин (2 тайми по 35 хв. з 10 хв. перервою).
юнаки - 2007 р.н.,
60 хвилин (2 тайми по 30 хв. з 10 хв. перервою);
юнаки - 2008 р.н.,
60 хвилин (2 тайми по 30 хв. з 10 хв. перервою);
юнаки - 2009 р.н.,
60 хвилин (2 тайми по 30 хв. з 10 хв. перервою);
Час гри змінюється в разі проведення спарених турів для кожної з команд, а ігри
проходитимуть в одному населеному пункті за участю усіх команд даної вікової групи:
юнаки - 2008 р.н.,
40 хвилин (2 тайми по 20 хв. з 10 хв. перервою);
юнаки - 2009 р.н.,
40 хвилин (2 тайми по 20 хв. з 10 хв. перервою);
3.8. Початок матчів згідно календаря. В разі домовленості двох команд між собою про
зміну часу початку матчу, обов’язково узгодити з дитячо-юнацьким комітетом ГС
«КОАФ». Початок ігор спарених турів в одному населеному пункті згідно календаря.
3.9. Команда гостей має переважне право на вибір кольору форми на гру. У разі збігу
кольору форму змінює команда-господар.
3.10. Керівництво команд зобов’язане за 30 хв. до початку матчу:
- внести до рапорту арбітра, прізвища та імена гравців, які заявлені на цей матч, вказавши їх
номери на футболках і надати арбітру матчу паспорт футболіста, виданий обласною
асоціацією та заявочний аркуш, а також прізвища та імена не більше 3 офіційних осіб
команди, які будуть знаходитися на лаві запасних під час гри;
- підписати рапорт арбітра до початку гри (тренер і капітан команди);
- команда-господар поля заповнює рапорт арбітра першою;
- номери на футболках повинні відповідати номерам, під якими гравці внесені до рапорту
арбітра.
3.11. Арбітр та представники клубів повинні здійснювати перевірку наявності та відповідності
паспортів футболістів безпосередньо перед виходом гравців на поле. Крім того,
представникам клубів дозволяється перевірка паспортів футболістів і після завершення матчу,
але у присутності арбітра та у термін не пізніше 15 хвилин.
3.12. За фальсифікацію результату гри обом командам зараховується технічна поразка (-:-).
Тренери, арбітри та клуби згідно з рішенням Виконкому Асоціації підлягають відповідним
санкціям.
3.13. За участь у грі гравця, заявленого по фальсифікованим документам, або
дискваліфікованого, або незаявленого, команді зараховуються технічні поразки (0:3) в усіх
іграх, де виступав цей футболіст, зі стягненням штрафних очок (за рішенням Виконкому
Асоціації). У разі більшої різниці забитих та пропущених м'ячів, результат залишається
незмінним. На тренера цієї команди також накладаються дисциплінарні санкції. При
повторному порушені команда знімається зі змагань.
3.14. При проведені матчів Першості до рапорту арбітра вносяться прізвища 18 футболістів /11
основних та 7 запасних/ та 18 футболістів/ 9 основних та 9 запасних/ для вікових груп, які
грають на полях зменшених розмірів. Запасний гравець, чиє прізвище не було внесене до
рапорту арбітра до початку гри, не має права вийти на заміну. Прізвища гравців основного
складу вносяться до рапорту арбітра в строки з 1 по 11. Рапорт заповнюється чорнилами
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одного кольору.
3.15. Футболіст, внесений до рапорту арбітра, вважається учасником гри, навіть якщо він
знаходився у резерві і не виходив на заміну.
3.16. Під час матчів Першості дозволяється заміна 7 (семи) гравців. Заміни проводяться з
числа футболістів, внесених у рапорт арбітра матчу. Футболіст основного складу замінений до
початку гри на запасного не має права виходити на заміну у даній грі.
3.17. Юнаки вікових груп 2008 та 2009р.н. грають згідно регламенту змагань «Шкіряного
м’яча».
3.18. Юнаки вікової групи 2008 року народження грають «м’ячем IV», в разі відсутності
даного м’яча в обох команд матч відбувається «м’ячем V»
3.19. Якщо картки учасників не надаються до початку гри, команді зараховується технічна
поразка (0:3). Команда, яка не прибула на гру або запізнилась до початку гри більш ніж на
одну годину без поважної причини, зараховується технічна поразка (0:3), а команді-суперниці
– технічна перемога (3:0). При неявці команди на гру у встановлені строки, команді
зараховується технічна поразка (0:3) та мінус 3(три) очки в турнірній таблиці, а командісуперниці технічну перемогу (3:0). При повторній неявці без поважних причин команда за
рішенням Виконкому Асоціації може бути знята з участі у змаганнях. У випадку коли одна з
команд-учасниць Першості не з’являється на виїзну гру першого кола, то Клуб зобов’язаний
проводити ігри другого кола знову на полі команд-суперників. Якщо знята зі змагань
команда провела менше половини ігор її результати анулюються. Якщо команда провела 50 і
більше відсотків ігор, то їй зараховуються технічні поразки у решта матчів.
3.20. 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. Ретельний
облік дисциплінарних порушень (попереджень, вилучень) своїх футболістів ведуть
керівники команд і несуть за це відповідальність.
3.21. Футболіст, вилучений з поля, пропускає наступну гру першості і до наступних матчів
може бути допущений до ігор лише з дозволу дитячо-юнацького комітету ГС «КОАФ».
Футболіст, вилучений з поля за два попередження в одній грі або за “фол останньої надії”
пропускає тільки наступну гру.
3.22. Змагання проводяться згідно календаря ігор затвердженого Комітетом дитячо-юнацького
футболу ГС «КОАФ». Право переносу матчів, тільки у випадку надзвичайних умов, належить
дитячо-юнацькому комітету ГС «КОАФ». Команди-учасниці Першості області мають право
надати пропозицію про перенос дати гри, якщо не пізніше ніж за 10 діб до початку гри
письмово звернулись до дитячо-юнацького комітету ГС «КОАФ».
3.23. Команда-господар надає команді-гостей та арбітрам:
- футбольне поле встановлених розмірів з трав'яним покриттям для проведення гри;
- рапорт арбітра;
- роздягальні та душ з теплою водою;
- необхідний для гри інвентар (м'ячі, прапорці та інше);
- чай та мінеральну воду;
- забезпечує присутність лікаря під час гри. Арбітру забороняється проводити гру при
відсутності лікаря;
- виключити можливість присутності у кімнаті арбітрів сторонніх осіб.
3.24. У разі несприятливих погодних умов (грім та блискавка), арбітр має право відмінити або
перенести гру на більш пізній час.
3.25. Календар другого кола змагань є повторенням календаря першого кола, змінюються лише
господарі поля.

4. ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЬ У ТУРНІРНІЙТАБЛИЦІ
4.1. Місце команди в першості області визначається за найбільшою сумою очок, набраних в
усіх зустрічах. За виграш нараховується 3 очки, за нічию – 1 очко, за поразку очки не
нараховуються.
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4.2. При визначені місць у групах, перевага надається команді, яка має кращі показники
- кількість очок
- різниця забитих та пропущених м’ячів;
- кількість перемог;
- більша кількість забитих м’ячів.
За рівності цього показника набувають чинності такі показники з конкурентом:
- найбільша кількість набраних очок;
- найкраща різниця забитих і пропущених м’ячів;
- найбільша кількість перемог;
- найбільша кількість забитих м’ячів;
- кращі показники по дисциплінарним санкціям (попередження - 1 бал, вилучення3-бали)
За абсолютної рівності цих показників місце команд визначає жереб.

5. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАЯВОК
5.1. Команди, участь яких у Першості своєчасно підтвердили міські та районні федерації,
реєструються ГС «КОАФ» та допускаються до заявки в змаганнях згідно графіка.
5.2. Заявка команд та гравців на участь у Першості області 2020 р. буде проводитись у
м. Кропивницький в приміщенні ГС «КМАФ» (м. Кропивницький, вул. Чміленко 87/48,оф.13):
5.3. Футбольні клуби, ДЮФК, ДЮСШ подають до ГС «КОАФ»:
- заявочні листи згідно встановленої форми у двох примірниках /надрукований текст/;
- паспорт футболіста - обов'язково.
- учнівський квиток (довідка) ЗОШ з печаткою директора на фото учня.
На гравців, що заявляються вперше, до заявочних листів додається:
- кольорова фотокартка футболіста останнього 3-х місячного терміну на заявковий аркуш
та на електронному носії розмір 360Х470 рх у форматі .jpg – обов’язково;
- заява на проведення реєстрації у ЄДБ УАФ на електронному носії у форматі
noname_zayava.pdf на кожного гравця обов’язково;
- документи, які встановлюють особу кожного футболіста на електронному носії у форматі
pdf на кожного гравця обов’язково:
а) на юнаків, які досягли паспортного віку (від 14 років) – ID-картка громадянина України
(лицьова та зворотна сторона на одному аркуші у форматі noname_idcard.pdf);
б) на юнаків, які не досягли паспортного віку:
- свідоцтво про народження (оригінал та лицьова сторона на одному аркуші у форматі
noname_svidotstvo.pdf);
- закордонний паспорт (учнівський квиток) (перша сторінка у форматі
noname_inrernational.pdf);
Вищезазначені документи, у встановлені асоціацією строки, надаються один раз (окрім заявок
та фотокарток) на весь термін участі гравця у подальших обласних змаганнях.
Заявочні листи подаються на кожні окремі змагання. Фотокартки підлягають зміні кожні два
роки.
5.4. До заявочного листа команди може бути включено не більше 25 гравців, враховуючи
гравців внесених у дозаявки.
5.5. Заявочні листи засвідчуються печатками і підписами керівництва клубу та лікаря та
районною/міською федерацією футболу.
5.6. У випадках від заявлення гравця з першості, його картка учасника здається до ГС
«КОАФ».
5.7. Гравці мають право виступати за ту вікову групу, за яку заявлені.
5.8. Заявка, дозаявка гравців проводиться тільки у терміни, які вказані вп.5.2
Примітка:Керівники команд та тренери повинні попереджувати батьків гравців за
відповідальність підробки свідоцтв про народження згідно ст. 194 Карного кодексу України.

6. АРБІТРАЖ ТА ІНСПЕКТУВАННЯ
6.1. Арбітраж змагань здійснюється арбітрами, рекомендованими Комітетом арбітрів КОАФ.
Арбітраж здійснюється у відповідності до “Правил гри з футболу” (видання 2020 року), а
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також у відповідності до змін і доповнень, затверджених ФІФА.
6.2. За проханням команд-учасниць на окремі ігри юнацької першості можуть бути
призначені спостерігачі арбітражу.
6.3. У випадку подачі протесту або, якщо мали місце інциденти до, під час гри, після
завершення гри, арбітр матчу зобов'язані направити до ГС «КОАФ» пояснення (не пізніше
24 годин після гри).

7. ПРОТЕСТИ
7.1. Тренер команди, який подає протест, зобов’язаний негайно після закінчення гри
попередити арбітра про подання протесту. Заява про надання протесту фіксується арбітром у
рапорті.
7.2. Письмовий протест має бути мотивованим, (обов’язково відео, фото підтвердження)
засвідчений підписами тренера команди та керівництва клубу і направлений в ГС «КОАФ»
протягом 48 годин, якщо гра проходила в суботу, у всіх інших випадках протягом 24годин.
7.3. Не розглядаються протести, які були подані на рішення арбітра, та його дії, що мали
місце у грі, а саме:
- призначених або непризначених вільних, штрафних та одинадцяти метрових ударів.
- визначення виходу м’яча за лінії поля і надання права введення м’яча угру.
- зараховане чи не зараховане взяття воріт.
- попередження і вилучення гравців з поля.
- визначення положення “позагрою”
7.4. Протести розглядаються КДКГС «КОАФ».
7.5. Протести або заяви, що були подані у зв’язку з фактами неетичної поведінки арбітра або
його упередженого ставлення до команд клубу, розглядаються комітетом арбітрів ГС
«КОАФ» разом з КДК.
7.6. Несвоєчасно подані протести не розглядаються.

8. НАГОРОДЖЕННЯ
8.1. Команда, яка посіла перше місце отримує звання “Переможець юнацької першості
Кіровоградської області з футболу”. Гравці та тренери команди нагороджуються медалями та
дипломами КОАФ.
8.2. Кращі бомбардири нагороджуються пам’ятними призами та грамотами, а гравці команд
призерів дипломами відповідних ступенів.
8.3. Команди-призери отримують право захищати честь області в змаганнях Дитячо-юнацької
футбольної ліги України і нагороджуються дипломами.

9. ФІНАНСОВІ ВИТРАТИ
Витрати, пов’язані з участю команд в юнацькій першості області, відносяться за рахунок
відряджуючих організацій .
9.1 Для відшкодування витрат пов’язаних з проведенням змагань 2020 р., команди-учасниці
зобов’язані до заявки перерахувати на розрахунковий рахунок Кіровоградської
обласної асоціації футболу заявочний внесок:
 1000 грн. для кожної вікової групи. Команди, які не перерахували внески, до змагань
не допускаються.
9.2. Оплата арбітражу та лікаря проводиться приймаючою організацією за годину до
початку гри у розмірах:
- арбітр
– 250 гривень ( за одну гру);
Асистенти арбітра призначаються місцевою федерацією:
- асистенти арбітра – по 150 гривень ( за одну гру)
- лікаря забеспечує
– команда господар.
9.3. Витрати по відрядженню арбітра - проїзд до місця змагань та у зворотному напрямку,
несуть команди, спортивні заклади чи клуби – господарі. Арбітр готує авансовий звіт за
встановленою формою та передає його представнику закладу чи клубу – господаря,
уповноваженому вести подібні розрахунки. Оплата звітів арбітрів, повинні бути
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проведені не пізніше ніж за одну годину до початку гри.

10.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ФУТБОЛІСТІВ, ТРЕНЕРІВ ТА КЛУБІВ
10.1. Керівники, представники та тренери команд клубів не мають права втручатися у дії
арбітрів у ході матчу, вони несуть повну відповідальність за поведінку гравців своєї команди.
10.2. Представникам команд та тренерам забороняється в процесі гри давати будь-які оцінки
якості арбітражу.
10.3. Якщо гру було зупинено за недисципліновану поведінку гравців однієї з команд, то цій
команді зараховується технічна поразка (0:3). Якщо гру не було закінчено з вини обох команд,
відповідна поразка зараховується кожній з них/-:-/.
10.4. Тренер команди несе відповідальність за облік попереджень та вилучень гравців, а також
накладених на них інших дисциплінарних санкцій
10.5. Вилучений або дискваліфікований тренер не має права представляти та знаходитись біля
своєї команди, в тому числі і в роздягальні, під час змагань заповнювати рапорт та вступати в
офіційні розмови.
10.6. Тренери, які представляють свої команди в першості Кіровоградської області з футболу
зобов’язанні мати С – диплом УАФ, або бути включенні до навчання на поточний рік.
10.7. Всі питання не передбачені даним Регламентом вирішуються на засіданнях КДК ГС
«КОАФ» та Виконкомі обласної асоціації футболу.
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