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Глава І. МЕТА І ЗАВДАННЯ РЕГЛАМЕНТУ 

 

  Стаття 1.   Мета 

  Метою Регламенту є визначення та впровадження принципів 

організації і проведення змагань з футболу серед футбольних клубів  

Тернопільської області. 

 

 Глава ІI. МЕТА І ЗАВДАННЯ ЗМАГАНЬ 

 

  Стаття 2.  Мета 

  Метою змагань є популяризація та піднесення престижу футболу, 

забезпечення дозвілля та залучення до занять футболом широких верств 

населення, визначення чемпіона Тернопільської області серед переможців 

районних чемпіонатів з футболу. 

  Стаття  3. Завдання 

1.   Пропаганда здорового способу життя серед широких верств населення 

засобами футболу. 

2.  Сприяння подальшому розвитку футболу. 

3.  Сприяння організації дозвілля шанувальників футболу. 

  

Глава III.  УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ 

 

  Стаття 4.  Система проведення змагань  

 

1. Змагання проводяться у 2 етапи – груповий (осінь) та 

 плей - офф( весна). 

2.  Груповий етап проводиться в два кола за схемою “кожен з кожним.” 

3.  Команди, які посіли 1 та 2 місця в групах, виходять до наступного 

етапу які шляхом жеребкування визначать чвертьфінальні пари. 

4.  Якщо  у  чвертьфінальних , півфінальних або фінальному матчах 

переможець  не визначився в основний час , призначається додатковий час 

( 2 тайми по 15 хв. без перерви). Якщо і додатковий час закінчиться 

внічию, то призначається серія 11-метрових ударів.  

 

 

  



  Стаття 5.  Керівництво змаганнями 

1 .  Загальне керівництво змаганнями здійснює Федерація футболу 

Тернопільської області (ФФТО).  

  Стаття 6.  Учасники змагань 

1.  Учасниками змагань є команди( клуби) - переможці районних 

чемпіонатів ( у випадку неможливості прийняти участь чемпіону, у 

змаганнях бере участь наступна команда в турнірній таблиці). Команда-

переможець Ліги Чемпіонів отримує право виступати в даних змаганнях 

на наступний рік незалежно від результатів районних змагань поточного 

року. 

2.  До участі у змаганнях допускаються футболісти , які стали 

переможцями у складі своїх команд (або футболісти команд, котрі посіли 

наступні місця в турнірній таблиці у випадку неможливості участі 

Чемпіона району) та були в заявці своєї команди станом на останній день 

другого заявкового періоду (22.08.2019 року). 

Стаття 7.  Календар змагань 

1.  Матчі проводяться за календарем, затвердженим ФФТО. 

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

3.  Матчі групового  етапу чемпіонату проводяться по неділях. 

 

 Стаття 8. Заявкові документи. Порядок заявки на участь у 

змаганнях 

1.  До встановленої форми заявкового листа команди  вносять не більше 30 

прізвищ футболістів і не більше 5 прізвищ осіб керівного складу. 

2.  Заявковий листок команди підписується керівником та головним 

тренером клубу(команди),  лікарем та печаткою медичного закладу. 

3.  До заявкового листа вноситься поштова адреса клубу, контактні 

телефони і електронні адреси його керівництва та тренерського складу. 

4.  Клуб, який не подав документацію відповідно до вимог , до змагань не 

допускається. 

5.  За годину до зустрічі представники команд повинні заповнити рапорт 

арбітра і представити арбітру матчу заявку і документи підтверджуючі 

особу гравців ( паспорт футболіста, у випадку його відсутності: паспорт 

громадянина України, закордонний паспорт,  посвідчення водія)та 

провести розрахунки з арбітрами. 

 

  



  Стаття 9.  Місця проведення змагань 

1.  Матчі проводяться на футбольних полях , які  відповідають Правилам 

гри. 

  

  Стаття 10. Обов`зки клубу-господаря поля щодо підготовки 

стадіону до матчу 

1.  Клуб-господар поля забов`язаний: 

 1.1. Надати футбольне поле встановлених розмірів з трав`яним 

покриттям. 

 1.2. Забезпечити: 

- команди, арбітрів роздягальнями , чаєм, питною водою; 

- місце для керівників команд і запасних гравців в технічній зоні; 

- для проведення матчу не менше 3 футбольні м`ячі, що відповідають 

вимогам Правил гри; 

- чергування лікаря (обов`язково). 

2.  Базова година початку матчів - 13.00. Представники команд, при умові 

обопільного погодження початку матчу в годину відмінну від базової, 

зобов`язані повідомити про це рішення Федерацію футболу в середу не 

пізніше 12:00 години, при умові проведення календарної гри в неділю. В 

разі запізнення команди із-за форс-мажорних обставин, представник 

повідомляє організаторів гри, час очікування команд не повинен 

перевищувати 45 хвилин.  

3. Клуб-господар поля несе відповідальність за громадський порядок 

та громадську безпеку до, під час і після матчу на стадіоні та 

прилеглій до нього території ( чергування працівників 

правоохоронних органів, присутність сільських, селищних голів). 

4.  У разі незабезпечення необхідних умов для проведення матчу, 

передбачених ст. 10,  до клубу-господаря застосовуються дисциплінарні 

санкції аж до зарахування поразки. 

5.  Матч може бути припинений за рішенням арбітра у випадку 

недисциплінованої поведінки футболістів чи офіційних представників 

однієї з команд. У такому випадку цій команді зараховується технічна 

поразка  (0 : 3), а команді суперників перемога (3 : 0). Якщо матч 

припинено у випадку недисциплінованої поведінки футболістів чи 

офіційних представників обох команд, то обом командам зараховується 

технічна поразка (-:-) 

6.У випадку якщо гру було припинено з  причини недисциплінованої 



поведінки футболістів чи вболівальників однієї з команд , то цій 

команді зараховується поразка (0:3) , а її супернику перемога ( 3:0 ). 

Якщо гру не завершено з вини   обох команд -  командам  

зараховується поразка (-:-) . До винних застосовуються дисциплінарні 

та фінансові санкції 

7. Клуб-господар зобов’язаний проводити відеозйомку матчу. 

  

  Стаття 11.  Визначення місць команд у турнірній таблиці 

1.  За перемогу у матчах команді нараховується три очки, за нічию – одне 

очко, за поразку очки не нараховуються. Місця команд визначаються за 

кількістю очок,  набраних у всіх матчах. 

2.  У разі рівності очок  у двох та /або більше команд,  місця команд 

визначаються за такими показниками : 

               а) більша кількість набраних очок в особистих зустрічах між 

цими командами; 

               б) краща різниця забитих і пропущених м’ячів між цими 

командами; 

               в) більша кількість забитих  м’ячів між цими командами; 

                     г) більша кількість забитих м`ячів на чужому полі; 

               д) краща різниця забитих і пропущених м`ячів в усіх матчах; 

               ж) більша кількість забитих м`ячів в усіх матчах; 

                     з) жеребкуванням. 

  

Стаття 12. Нагородження 

1.  Команда, що посіла перше місце у Лізі Чемпіонів нагороджується 

перехідним кубком. Футболісти, тренери і керівники клубу 

нагороджуються медалями. 

2.  Команда що посіла друге місце нагороджується  медалями. 

 

Стаття 13. Неявка команди на матч 

 

1. За неявку команди на матч їй зараховується технічна поразка (0 : 3), 

команді-супернику – перемога (3 : 0). До клубу, команда якого не 

з’явилася на матч, застосовуються дисциплінарні та фінансові 

санкції, у випадку повторної неявки на матч – така команда 

знімається з розіграшу. 

 



 

  Стаття 14.  Участь та заміни футболістів у матчах 

1.  При проведенні матчів офіційний представник клубу за 45 хв. до 

початку матчу повинен внести до Рапорту арбітра прізвища та імена не 

більше 18 футболістів (11 основних і 7 запасних), а також не більше п’яти 

офіційних представників клубу. 

Рапорт повинні підписати капітан та офіційний представник команди. 

Команда-господар поля заповнює Рапорт першою. Допуском до гри є 

наявність  заявки та  паспорта футболіста (у разі відсутності паспорта 

футболіста допуском до гри може бути паспорт громадянина України, 

закордонний паспорт, посвідчення водія). 

2.  За внесення до Рапорту арбітра прізвища незаявленого гравця, або 

прізвища відстороненого від участі в матчах, який приймав участь в грі, 

команді зараховується технічна поразка (0 : 3), а команді-суперниці – 

перемога (3 : 0). 

3.  Якщо до Рапорту арбітра у складах обох команд внесені прізвища 

відсторонених від участі в матчах або незаявлених футболістів, тоді таким 

командам зараховується технічна поразка (- : -). 

4.  У матчах дозволяється заміна семи футболістів.  

  

  Стаття 15. Вимоги до екіпірування футболіста 

1.  Ігрова форма футболіста складається з футболки, шортів, гетрів, щитків 

та взуття. 

2.  Номери на футболках футболістів повинні відповідати номерам, за 

якими їх прізвища внесено до Рапорту арбітра. 

3.  Футболіст, екіпірування якого не відповідає Правилам гри, до участі в 

матчі не допускається. 

4.  Якщо в двох командах кольори ігрової форми збігаються, то 

команда-гостя  повинна одягнути ігрову форму іншого кольору. 

 

  

   Стаття 16.  Відповідальність клубу, керівників та футболістів 

 

1.  Клуб несе відповідальність за поведінку футболістів , вболівальників та 

офіційних представників своєї команди (клубу). Керівники клубу, тренери 

не мають права втручатися в дії арбітрів, вони повинні сприяти 

проведенню матчу на належному рівні. 



2.  Спірні питання вирішує ФФТО. 

  

  Стаття 17.  Фінансові умови 

 

1.  Клуб(команда), або організація яка відряджає несе всі витрати, 

пов’язані з участю його команди у змаганнях(проїзд,харчування учасників 

змагань, лікаря, оплата арбітражу). 

2. Відшкодування витрат, пов’язаних з проведенням змагань 

(нагородження переможців та призерів змагань)  – за рахунок ФФТО. 

3.  Виплату гонорару арбітру здійснює клуб – господар поля. Виплати 

повинні бути здійснені в день матчу, не пізніше ніж за 1 годину до його 

початку. 

4.  Гонорар за арбітраж  матчу  становить 1300 гривень (одна тисяча 

триста гривень) на офіційних осіб ФФТО та витрати на дорогу.  

5.  Якщо матч не відбувся з вини однієї з команд, виплата гонорару за 

арбітраж здійснюється як за виконану роботу, за умови, якщо арбітри 

прибули на місце проведення матчу. 

6.  Якщо матч не відбувся у зв’язку з форс-мажорними обставинами, 

відшкодовуються тільки витрати на відрядження арбітрів (проїзд). 

  

   

Глава IV. ДИСЦИПЛІНАРНІ САНКЦІЇ 

 

  Стаття 18. Облік дисциплінарних санкцій, застосованих 

арбітром 

1.  У змаганнях футболіст підлягає відстороненню на один матч за перші 3 

жовті картки, отримані в матчах та за кожні наступні 2 жовті картки. 

2.  Футболіст, вилучений з поля за дві жовті картки в одній грі або за 

червону картку за «позбавлення очевидної можливості забити м`яч», 

підлягає відстороненню на наступній матч , раніше отримані 

попередження не анулюються. 

3.  Якщо футболіста вилучено з поля, попередження, раніше отримане ним 

у цьому ж матчі – зберігає чинність. 

4.  Клуб зобов’язаний самостійно вести облік карток, отриманих 

футболістами і несе за це відповідальність. 

5.  Футболіст, який отримав червону картку (крім як за дві жовті картки в 

одному матчі чи за «позбавлення очевидної можливості забити м`яч»), не 



має права брати участь в жодних офіційних матчах  до рішення КДК 

ФФТО та закінчення терміну його відсторонення.  

  

 

 

  

  

Глава VI.  ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

  Стаття 19. Розгляд і вирішення спірних питань 

   Розгляд і вирішення всіх спірних питань, які виникають між клубами, 

офіційними особами та футболістами здійснюється виключно під 

юрисдикцією ФФТО, у відповідності до Дисциплінарних правил УАФ. 

  

  Стаття 20.  Інші питання 

1.  Зміни та доповнення до Регламенту розглядає та затверджує Виконком 

ФФТО. 

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

3.  Розгляд та прийняття рішень з інших питань, що не врегульовані 

Регламентом, є виключною компетенцією Виконкому ФФТО на основі 

законодавства, вимог ФІФА, УЄФА, УАФ та ФФТО. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Д о д а т о к № 1 

Виписка із переліку дисциплінарних санкцій, які можуть бути 

застосовані Дисциплінарним комітетом ФФТО згідно 

Дисциплінарних правил  Української асоціації футболу. 

У відношенні до клубів (команд): 

1. Попередження; 

2. Зауваження; 

3. Дискваліфікація стадіону, заборона використання стадіону; 

4. Проведення матчу на стадіоні в іншому місті; 

5. Анулювання результату матчу; 

6. Рішення про перегравання матчу; 

7. Присудження перемоги команді-суперниці; 

8. Присудження перемоги команді-суперниці без проведення 

матчу; 

9. Позбавлення турнірних очок; 

10. Переведення до ліги, нижчої за рангом; 

11. Виключення із складу учасників змагань, які 

проводяться; 

12. Присуджується команді поразка з рахунком 0:3 (в разі 

більшої різниці результат залишається). 

Порушення за які застосовуються дисциплінарні санкції до клубу 

(команди): 

1. Відмова від участі в змаганнях на які клуб був заявлений; 

2. Неявка команди на матч без поважних причин; 

3. Повторна неявка команди на матч без поважних причин; 

4. Самовільне залишення поля командою під час матчу або 

відмова починати чи продовжувати матч; 

5. Провокаційні дії футболістів, офіційних представників клубу 

(команди), що викликали безладдя на футбольному полі, стадіоні 



або прилеглій території, або прояви расизму чи не забезпечення 

заходів боротьби з ними; 

6. Неетична, некоректна, неспортивна поведінка футболістів, 

керівників команди та інших посадових і офіційних представників 

клубу (команди) до , під час та після матчу; 

7. Не забезпечення прийому, розміщення, відправки команди 

гостей, делегата-спостерігача, офіційних осіб матчу; 

8. Незабезпечення громадського порядку та безпеки на стадіоні 

або прилеглій до нього території до, під час та після матчу; 

9. Внесення до рапорту арбітра незаявленого або відстороненого 

від участі в матчах футболіста, тренера, офіційного представника 

клубу; 

10. Недисциплінована (груба) поведінка футболіста до, або 

після матчу; 

11. Невиконання умов та вимог, що пред'являються до 

стадіонів; 

12. Проведення матчу з порушення норм спортивної етики; 

13. Порушення вимог регламентів та положень ФФТО або 

рішень органів управління ФФТО; 

14. Незабезпечення участі футболістів у планових заходах 

збірних команд області; 

15. Порушення термінів перерахування членських, 

заявочних та інших обов'язкових внесків; 

16. Порушення встановлених термінів заявки (дозаявки) 

команд для участі в змаганнях; 

17. Запізнення команди на матч без поважних причин; 

18. Невиконання рішень органів здійснення футбольного 

правосуддя ФФТО; 

19. Групові чи масові дії, які порушують установлені на 

стадіоні, прилеглій до нього території, правила до, під час та після 

матчу. 

20. Несанкціоноване вторгнення до ігрової зони будь якої 

сторонньої особи. 

 

Відповідальність офіційних представників, керівників клубів 

(команд), лікарів, адміністраторів команд. 

Санкції, що застосовуються: 



1. Попередження; 

2. Зауваження ; 

3. Догана; 

4. Дискваліфікація або відсторонення від виконання службових 

обов'язків офіційних функцій на визначену кількість матчів або на 

визначений чи невизначений термін. 

 

 

Порушення за які застосовуються дисциплінарні санкції до офіційних 

представників: 

1. Грубий вислів або некоректне звинувачення на адресу ФФТО, 

регіональних федерацій футболу або клубів та їх офіційних 

представників; 

2. Неетична та некоректна поведінка до, під час та після матчу; 

3. Неетичні випади на адресу делегата – спостерігача та 

офіційних осіб матчу; 

4. Порушення вимог та умов проведення змагань, що визначені 

Регламентами; 

5. Невиконання або неналежне виконання вимог Регламенту, 

щодо оформлення документації з проведення змагань; 

6. Ухилення або неналежне виконання рішень і постанов ФФТО; 

7. Невиконання вимог статуту, регламенту ФФТО. 

 

 



ПЕРЕЛІК 

дисциплінарних санкцій застосовуваних до футболістів за порушення 

норм статутних та регламентних документів у відповідності до 

дисциплінарних правил УАФ та ФФТО 

 

 
№ 

п/п 

Зміст порушення  Дисциплінарні санкції + 

санкції у вигляді 

обов’язкового грошового 

внеску 

1 1.1. Друге попередження в матчі; 

1.2. Позбавлення команди-суперника голу або очевидної можливості 

забити м’яч;  

1.3. Отримання футболістом у матчах чемпіонатів всеукраїнських 

змагань з футболу кожних 4 (чотирьох) жовтих карток;  

1.4. Отримання футболістом у матчах кубку України з футболу кожних 

2 (двох) жовтих карток 

Автоматичне відсторонення на 

1 (один) матч  

2 2.1. серйозне ігрове порушення. Відсторонення на 2 (два) матчі 

або на визначений строк  

3 3.1. За агресивну поведінку під час гри;  

3.2. За непристойні, образливі та/або нецензурні вислови та/або 

демонстрацію жестів 

Відсторонення на 3 (три) матчі 

або на визначений строк 

4 4.1. Застосування надмірної сили із нанесенням травми гравцю;  

4.2. Агресивна поведінка після зупинки гри, завершення тайму або 

виходу м’яча з гри 

Відсторонення на 4 (чотири) 

матчі або на визначений строк 

5 5.1. Бійка до, під час та після матчу, завершення тайму або його 

зупинки;  

5.2. Плювок у бік суперника, партнера по команді або сторонньої особи. 

Відсторонення на 5 (п’ять) 

матчів 

6 6.1. Будь-які прояв расизму Відсторонення на 5 (п’ять) 

матчів або на визначений строк 

7 7.1 Застосування фізичної сили до офіційних осіб/представників під час 

матчу;  

7.2. Масова бійка до, під час та після матчу або після його зупинки;  

7.3. Плювок у бік офіційної особи/представника 

Відсторонення на 6 (шість) 

матчів або на визначений строк 

8 Умисне нанесення тяжкої травми суперникові, що призвело до втрати 

ним працездатності. 

Відсторонення на 10 (десять) 

матчів або на визначений строк 

9 Застосування фізичної сили до офіційних осіб/представників до або 

після закінчення матчу 

Відсторонення на визначений 

термін, але не менше ніж на 6 

(шість) місяців 

10 Відмова повернутися до клубу, з яким укладено контракт, після 

прийняття рішення уповноваженим Органом 

Відсторонення на визначений 

термін, але не менше ніж на 12 

(дванадцять) місяців 

11 Порушення вимог Регламенту зі статусу і трансферів футболістів Відсторонення на визначений 

термін, але не менше ніж на 4 

(чотири) місяці 

12 Вплив на футболістів та/або офіційних осіб/представників з метою 

проведення футбольного матчу, який проведено з недотриманням чи 

порушенням принципів Кодексу «Чесна гра і повага» або з метою 

отримання матеріальної чи іншої вигоди (винагороди) 

Відсторонення на визначений 

термін, але не менше ніж на 12 

(дванадцять) місяців 
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