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ФІФА  Міжнародний Союз Футбольних Асоціацій  

УЄФА  Європейський Союз Футбольних Асоціацій  

УАФ  Українська асоціація футболу  

ПФЛ Професіональна футбольна ліга України  

ДЮФЛ України Дитячо-юнацька футбольна ліга України 

ГC «Вінницька ОАФ» Громадська спілка «Вінницька обласна асоціація футболу» 

АК  Апеляційний комітет ГС «Вінницька ОАФ»  

КДК Контрольно-дисциплінарний комітет ГС «Вінницька ОАФ»  

Арбітр Особа, призначена ГС «Вінницька ОАФ» для проведення матчу, якій 

надані виключні повноваження щодо застосування та трактування 

Правил гри  

База даних УАФ (далі –

 БД УАФ) 

Сукупність інформації (в електронному форматі) про футболістів, 

команди, клуби, інших суб’єктів футболу та змагання, що проходять 

під егідою ОАФ. 

Веб-ресурс:  db.uaf.ua / Гість 

Відсторонення  Заборона футболісту брати участь в офіційних змаганнях або заборона 

офіційній особі виконувати службові обов'язки на визначену кількість 

матчів чи на визначений термін 

Глядач/вболівальник Фізична особа, яка присутня на певному футбольному матчі                   

з метою його перегляду і може демонструвати свою прихильність до 

обраних нею учасників змагань 

Громадський порядок Сукупність суспільних відносин, що забезпечують нормальні умови 

життєдіяльності людини, діяльності підприємств, установ та 

організацій під час підготовки та проведення футбольних матчів 

шляхом встановлення, дотримання і реалізації правових та етичних 

норм 

Делегат, спостерігач 

арбітражу  

Особи, призначені ГС «Вінницька ОАФ» для виконання офіційних 

функцій стосовно оцінки дій арбітрів та рівня організації матчу  

Дисциплінарні 

правила  

Звіт дисциплінарних норм і видів дисциплінарних стягнень, 

визначених Дисциплінарними правилами УАФ та Дисциплінарними 

правилами ГС «Вінницька ОАФ»  

Дисциплінарні санкції  Заходи дисциплінарного впливу у вигляді відповідних стягнень за 

поведінку, що підлягає покаранню  

ГС «ВО ДЮФЛ» Громадська спілка «Вінницька обласна дитячо-юнацька футбольна 

ліга»  

Бюро ГС «ВО ДЮФЛ» Орган оперативного управління з організації і проведення змагань 

МТС Міжнародний трансферний сертифікат 

Офіційна особа Представник УАФ, ГС «Вінницька ОАФ», ГС «ВО ДЮФЛ» та 

керівник клубу (команди), який виконує офіційні функції, пов'язані з 

організацією і проведенням змагань  

ID-картка футболіста Документ встановленого зразка, в якому є інформація про клуби, 

команди, ДЮСЗ, за які він був зареєстрований, починаючи з 

дванадцятирічного віку 

Правила гри Звіт положень та вимог, затверджених Міжнародною Радою 

футбольних асоціацій, обов'язкових для виконання у змаганнях з 

футболу  
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«Прем’єр-Ліга» Об’єднання професіональних футбольних клубів України  

Протест Письмова заява клубу щодо фактів, пов’язаних із недотриманням 

Правил гри або порушеннями положень Регламенту, пов’язаних із 

проведенням матчу 

Расизм Ідеологія, що має на меті обґрунтувати, виправдати та 

продемонструвати соціальну і національну нерівність приналежністю 

людей до так званих «вищих» і «нижчих» рас 

Регламент Регламент змагань ГС «Вінницька ОАФ» та ГС «ВО ДЮФЛ» з 

футболу серед дитячо-юнацьких команд  

Рейтинг Місце команди у списку відповідної ліги (групи) перед початком 

сезону  

Реєстрація Внесення відповідної інформації про футболіста до БД УАФ 

Стадіон Споруда, на якій проводяться матчі, що включає всі приміщення (у 

тому числі ті, для доступу до яких потрібна акредитаційна картка), 

споруди в межах огорожі зовнішнього периметру і (в дні матчів і в 

будь-який день, в який на стадіоні відбувається будь-яке офіційне 

тренування команд) повітряний простір над спорудою. Споруда 

включає також всі території паркування, зони VIP / VVIP і гостинності, 

зони для представників засобів масової інформації, концесійні зони, 

комерційні рекламні зони, будівлі, ігрове поле, територію навколо 

поля, трансляційну студію, медіа-центр стадіону, трибуни та простір 

під трибунами 

Тренер Фахівець, який працює у футбольному клубу/команді, проводить 

тренувально-навчальну роботу з футболістами та керує командою під 

час матчів 

Футболіст Спортсмен, який у складі команди бере участь у навчально-

тренувальному процесі та змаганнях з футболу  

Форс-мажор Надзвичайна, непереборна, і непередбачувана за даних умов сила, яку 

неможливо передбачити та запобігти їй, і яка не залежить від волі та 

дій фізичних і/або юридичних осіб. Форс-мажор є обставиною, що 

звільнює від відповідальності за повне або часткове невиконання 

зобов’язань 

Чемпіонат Обласні змагання з футболу серед дитячо-юнацьких команд 
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- _ Закон України «Про фізичну культуру і спорт»;  
- _ Закон України «Про особливості забезпечення громадського порядку та 

громадської безпеки у зв’язку з підготовкою та проведенням футбольних матчів»;  
- _ Постанова Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1998 р. № 341 «Про 

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

- _ Правила поведінки глядачів на стадіонах під час відвідування футбольних матчів, 
затверджені Президією ФФУ 24 жовтня 2002 р.;  

- _ Правила гри, затверджені Міжнародною радою футбольних асоціацій; 
- _ Регламент інфраструктури стадіонів та заходів безпеки проведення змагань з 

футболу; 
- _ Дисциплінарні правила УАФ та ГС «Вінницька ОАФ»; 
- _ Регламент ФФУ зі статусу і трансферів футболістів;  
- _ Статутні та регламентні документи ФІФА, УЄФА, УАФ, ДЮФЛ України, ГС 

«Вінницька ОАФ». 

 

Глава ІІ. МЕТА І ЗАВДАННЯ РЕГЛАМЕНТУ ОБЛАСНИХ ЗМАГАНЬ З ФУТБОЛУ 
СЕРЕД ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКИХ КОМАНД  

Стаття 1.       Мета 

1. Метою Регламенту обласних змагань з футболу серед дитячо-юнацьких команд (далі - 
Регламент) є визначення та впровадження принципів організації та проведення змагань 
з футболу серед дитячо-юнацьких команд (далі - змагання) під егідою Громадської 
спілки "Вінницька обласна федерація футболу" (далі – ГС «Вінницька ОАФ»), 
громадської спілки «Вінницька обласна дитячо-юнацька футбольна ліга» (далі ГС «ВО 
ДЮФЛ»), комітетами з проведення змагань та дитячо-юнацького футболу, 
встановлення порядку, норм і правил відносин між суб'єктами дитячо-юнацького 
футболу на основі створення системи прав, обов'язків і відповідальності юридичних та 
фізичних осіб. 

Стаття 2.      Завдання 

1. Приведення системи змагань у відповідність вимогам регламентних документів 
ФІФА, УЄФА, УАФ, ГС «Вінницька ОАФ» та ДЮФЛ України. 

2. Встановлення порядку здійснення управління та контролю за організацією та 
проведенням змагань. 

3.  Встановлення дисциплінарних санкцій до порушників Правил  гри, організації та 
проведення змагань. 

Глава IIІ. МЕТА І ЗАВДАННЯ ЗМАГАНЬ 

Стаття 3. Мета і завдання змагань 

1.  Метою змагань є популяризація та подальший розвиток дитячо-юнацького 
футболу у Вінницькій області і підвищення рівня майстерності юних футболістів 
для успішного виступу збірних команд області у Всеукраїнських та міжнародних 
змаганнях. 

2.  Основними завданнями змагань є: 
■  поліпшення якості навчально-тренувального процесу в дитячо-юнацьких  

спортивних закладах, в футбольних клубах/командах; 
■  підвищення рівня майстерності юних футболістів; 
■  удосконалення спортивної майстерності футболістів та продовження їх 

футбольної підготовки; 
■  створення необхідних умов для підготовки та успішного виступу клубних і 
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збірних команд області в обласних, Всеукраїнських та міжнародних змаганнях; 
■  визначення місць команд у турнірній таблиці відповідно до вимог Регламенту; 
■  створення комфортних та безпечних умов для учасників змагань і глядачів; 
■  виявлення найбільш обдарованих футболістів та поповнення ними 

професіональних футбольних клубів і збірних команд області та України. 

Глава IV. УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ 

Стаття 4. Керівництво змаганнями 

1. Згідно з угодою між ГС «Вінницька ОАФ» і Управлінням з питань сім’ї, молоді та спорту 
Вінницької ОДА, загальне керівництво змаганнями здійснює ГС «Вінницька ОАФ». 

2. Безпосередня організація та проведення змагань покладається на комітет дитячо-
юнацького футболу ГС «Вінницька ОАФ» та ГС «ВО ДЮФЛ». 

3. Змагання проводяться у відповідності з принципами "Чесної гри", згідно з Регламентом 
та календарем змагань серед дитячо-юнацьких команд Вінницької області, 
затвердженими Виконкомами ГС «Вінницька ОАФ» та ГС «ВО ДЮФЛ». 

4. Оперативний контроль за організацією та проведенням змагань здійснюють комітет 
дитячо-юнацького футболу ГС «Вінницька ОАФ» та Бюро ГС «ВО ДЮФЛ». 

5. Рішення щодо дисциплінарних санкцій в разі потреби розглядає та затверджує Бюро ГС 
«ВО ДЮФЛ». 

Стаття 5. Учасники змагань 

1. Учасниками Чемпіонату є дитячо-юнацькі команди дитячо-юнацьких спортивних 
закладів - далі ДЮСЗ (УОР,  УФК,   СДЮШОР,  ДЮСШ,  ДЮФК,  ДЮФЗ  футбольних  
клубів),  які входять до складу ГС «Вінницька ОАФ» та ГС «ВО ДЮФЛ». 

2. В обласних  змаганнях  з  футболу серед дитячо-юнацьких команд беруть участь: 

Чемпіонат – вища ліга  

Команди юнаків   U -17/16 та U -14,     U -15 та U – 13.   

Чемпіонат – перша ліга  

       Команди юнаків   U -17/16       та     U – 15/14               – групи за територіальною ознакою. 

2.1. Склад груп формують комітети з проведення змагань та дитячо-юнацького 
футболу, а також Бюро ГС «ВО ДЮФЛ» за територіально-регіональним 
принципом. 

 

3. У змаганнях сезону 2020-2021 р.р. беруть участь: 

                           Юнаки 
U -17-16 - (які народилися 1 та після 1 січня 2004-2005 р.)  

U -15 - (які народилися 1 та після 1 січня 2006 р.)  

U -14- (які народилися 1 та після 1 січня 2007 р.)  

U -13 - (які народилися 1 та після 1 січня 2008 р.)  

4. Футболісти, які молодші більш ніж на 3 роки відповідної вікової категорії, не мають право 
бути заявлені за дану вікову категорію. 

5. Участь дівчат у змаганнях юнаків заборонена. 

6. Протягом одного кола футболісту дозволяється виступати за команду однієї вікової 
групи. 

7. Міжнародні трансферні сертифікати на футболістів, які не мають громадянства України 
за поданням керівників команд/клубів/ДЮСЗ до адміністрації обласної асоціації футболу 
з подальшим поданням до Комітету з питань статусу та трансферів футболістів УАФ 
(01133, м.Київ, пров.Лабораторний, 7-а, а/с 55, тел.044-521-06-12, факс 044-521-05-50). 
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Стаття 6. Порядок оформлення заявкової документації та заявка на участь у 
змаганнях 

1. Заявку команд та футболістів на участь в обласних змаганнях проводить комітет 
дитячо-юнацького футболу ГС «Вінницька ОАФ» та ГС «ВО ДЮФЛ»: 

• до першого кола з 20 серпня по 30 вересня поточного року; 

• до другого кола з 22 березня по 30 квітня наступного року. 

Дозаявка футболістів проводиться тільки у вказані терміни. 

Прибуття представників команд на заявку згідно з графіком встановленої дати - 
обов'язкове. 

2. Заявкові аркуші команд (друкований текст) затверджують  керівник ДЮСЗ (клубу), 
медична установа спортивного спрямування (диспансер, лікарня), головний тренер 
команди.  

3. При заявці команд-учасниць змагань подаються наступні документи: 

3.1.  заявковий аркуш у надрукованому вигляді за встановленою формою; 

3.2. угоду   клубу   з   органами   внутрішніх   справ   про   забезпечення 
громадського порядку та охорону учасників змагань, офіційних осіб і глядачів до, 
під час та після закінчення матчу; 

3.3. копії атестатів (ліцензії) тренерів відповідної категорії; 

3.4. анкету стадіону (можливо заявити до 2-х стадіонів) встановленого зразка, 
завірену районною/міською федерацією футболу, керівництвом ДЮСЗ та 
відповідальним представником ГС «Вінницька ОАФ»; 

3.5. одну кольорову фотокартку футболіста останнього терміну (2020 року) на 
заявковий аркуш, завірений директором закладу; 

3.6. Разом з заявковим аркушем ДЮСЗ/клуб надає оригінали наступних документів. 

 для юнаків, які досягли паспортного віку (від 14 - ти років)  

– ID-картка громадянина України; 

 для юнаків, які не досягли паспортного віку: 

свідоцтво про народження; 

довідка про присвоєння ідентифікаційного коду; 

учнівський квиток або закордонний паспорт.  

3.7. Також ДЮСЗ/клуб надає копії наступних документів: 

 для юнаків, які досягли паспортного віку (від 14 - ти років) – ID - картка 
громадянина України: лицьова та зворотна сторони ID-картки громадянина (на 
одному аркуші) у форматі .pdf (приклад noname_idcard.pdf); 

 заяву на проведення реєстрації у БД УАФ: у форматі .pdf (приклад: 
noname_zayava.pdf); (Додаток 2).  

 якщо гравець не має ID-картки громадянина, першу сторінку закордонного 
паспорту: у форматі .pdf (приклад noname_international.pdf); 

 якщо гравець неповнолітній та немає ID - картки громадянина: лицьову сторону 
свідоцтва про народження у форматі .pdf (приклад noname_svidotstvo.pdf). 

 
Футболісти у яких відсутні відповідні данні та документи не будуть 
зареєстровані в системі та не мають права приймати участь у змаганнях. 

 
3.8. при наявності — контракт футболіста 
3.9. копія платіжного доручення про сплату щорічного обов’язкового грошового 
внеску. 
3.10. Списки навчально-тренувальних груп, завірені директором ДЮЗ, які 
приймають участь в змаганнях. 

 

4. Для участі у змаганнях Клуб чи ДЮСЗ повинен мати договір зі страховою компанією 
про страхування футболістів. 
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5. Дитячо-юнацький спортивний заклад несе повну відповідальність за 
достовірність документів, які подаються до Комітету дитячо-юнацького футболу 
ГС «Вінницька ОАФ» та ГС «ВО ДЮФЛ», а її керівник несе персональну 
відповідальність за подану інформацію. 

6. При до заявці до другого кола подається список футболістів, які були заявлені   у   
першому колі, з обов'язковим повторним медичним допуском. На футболістів, що 
до заявляються - документи згідно зі статтею 6, п.З. 

7. До надрукованого  заявкового аркушу вноситься не більше 5 прізвищ осіб керівного 
складу і не більше 25 прізвищ футболістів. 

8. У всіх іграх дозволяється брати участь не більше 18-ти футболістам з числа заявлених. 

9. У разі від заявки футболіста керівництво ДЮСЗ зобов'язане  письмово   підтвердити   
перехід  футболіста, здати ID-картка футболіста та заявковий аркуш у комітет дитячо-
юнацького футболу ГС «Вінницька ОАФ» та ГС «ВО ДЮФЛ». При до заявці футболіста 
з іншого ДЮСЗ наявність ID-картки футболіста обов'язкова. 

10. Футболісти, які мають контракти з професіональним клубом, можуть бути заявлені для 
участі у змаганнях, що проводяться під егідою ГС «Вінницька ОАФ» тільки в складі 
команди свого ДЮСЗ або ДЮСЗ, з яким є договір про спільну діяльність. 

11. Підтвердження команд на участь у змаганнях надсилаються керівництвом ДЮСЗ до 15 
серпня поточного року за адресою: 21001, м.Вінниця, вул..Брацлавська, 85 к. 421, 
або по факсу 0432- 27-64-50. 

Стаття 7. Місця проведення змагань 

1. Матчі   проводяться   на   стадіонах   та   футбольних   полях   з   трав'яним або штучним 
покриттям, які відповідають вимогам регламентних документів. 

2. Акт прийому стадіону чи футбольного поля на відповідність установленим вимогам 
підписаний головою районної/міської федерації (асоціації) футболу, директором закладу 
та представником комітету по стадіонам та безпеки проведення змагань ГС «Вінницька 
ОАФ» надається у двох екземплярах до ГС «Вінницька ОАФ» та ГС «ВО ДЮФЛ». 

Стаття 8. Обов'язки клубу-господаря поля щодо підготовки стадіону до 
змагань, прийому делегата/спостерігача арбітражу та арбітрів, 
забезпечення громадського порядку на стадіоні при проведенні 
матчу 

1. Клуб-господар поля зобов'язаний: 
1.1. Забезпечити підготовку місця проведення матчу у відповідності з регламентними 

документами дитячо-юнацького комітету ГС «Вінницька ОАФ». 

1.2. Виключити можливість присутності сторонніх осіб у кімнаті арбітрів, окрім 
делегата/спостерігача арбітражу ГС «Вінницька ОАФ» в разі призначення. 

1.3.Надати для проведення матчу три рівноцінних футбольних м'ячі, що відповідають   
вимогам   Правил   гри,   з   яких   два   м'ячі   повинні знаходитися біля поля (по 
одному за лініями воріт). 

2. Команда-господар поля надає та забезпечує: 

• стадіон чи футбольне поле встановлених розмірів з трав'яним або штучним 
покриттям для проведення матчу; 

• анкету (оригінал) стадіону, завірену районною/міською федерацією (асоціацією) 
футболу, керівництвом спортивного закладу; 

• роздягальні та душові; 

• необхідний для матчу інвентар; 
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• чергування лікаря під час матчів. 

 3.   Клуб-господар поля несе відповідальність за громадський порядок і безпеку до 
(приїзд), під час і після матчу (від'їзд) у місці проведення футбольного матчу. 

4. Клуб-господар поля зобов'язаний забезпечити присутність представників органів 
правопорядку або служби безпеки клубу в кількості, достатній для протидії 
порушенням громадського порядку. 

Стаття 9. Система проведення змагань 

1.    Змагання з футболу серед дитячо-юнацьких команд проводяться у два кола - "осінь" 
(перше коло) - "весна" (друге коло) по круговій системі - на своєму полі та на полі 
суперника. 

2.    Змагання  проводяться: 

            2.1. Серед команд вищої ліги - в один етап; 

            2.2. Серед команд першої ліги – в два етапи: 

  • / етап – ігри у групах в два кола з роз'їздами (І коло вересень-
листопад поточного року, II коло квітень-червень наступного року за 
календарем); 

          • // етап - фінальні ігри.  
3. Міста, стадіони, склад учасників, дату та час проведення фінальних матчів визначає 

Бюро ГС «ВО ДЮФЛ» та затверджує Виконком ГС «Вінницька ОАФ». 

  Стаття 10.       Календар  змагань 

1. Календарі змагань складаються Бюро ГС «ВО ДЮФЛ» та затверджуються 
Виконкомами ГС «ВО ДЮФЛ» та ГС «Вінницька ОАФ». 

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

3. Календар другого кола змагань є повторенням календаря першого кола, змінюються 
лише господарі поля. 

4. За форс-мажорних обставин або у разі проведення незапланованих календарем 
змагань, матчів збірних команд та інших заходів, право прийняття рішення щодо 
зміни місця і/або дати проведення матчу належить Бюро ГС «ВО ДЮФЛ». 

5. Початок матчів серед дитячо-юнацьких команд: 

     Вища ліга – 14-00 (молодша вікова група) та 15-30 (старша вікова група) 

    Перша ліга – 11-00 (молодша вікова група) та 12-30 (старша вікова група). (Якщо 1 гра 
початок об 11-00). 

6. Зміна дати та початку матчів може бути здійснена за офіційною (письмовою) згодою 
команд-суперниць та з дозволу Бюро ГС «ВО ДЮФЛ» не пізніше ніж за 3 доби до 
початку матчів. 

7. У разі неможливості команди виїхати (або провести гру на своєму полі) на гру, 
керівництво футбольної команди надає відповідного листа до Бюро ГС «ВО ДЮФЛ» 
не пізніше ніж за 3 дні до дати проведення матчу. 

8. Тривалість матчів:  

8.1. вища ліга U-17-16 — 70 хвилин (два тайми по 35 хвилин, з перервою до 15-хв.),                   
U-15 та U-14 — 60 хвилин (два тайми по 30 хвилин, з перервою до 15-хв.), U -13 – 
50 хвилин (два тайми по 25 хвилин, з перервою до 10-хв.);  

8.2. перша ліга - U-17/16 - 70 хвилин (два тайми по 35 хвилин, з перервою до 15-хв.),         
U-15/14 -  60  хвилин  (два тайми по 30 хвилин, з перервою до 15-хв.). 
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9. Дату та час початку матчів фінальних ігор Чемпіонату визначає Бюро ДЮФЛ ВО та 
затверджують Виконкоми ГС «ВО ДЮФЛ» та ГС «Вінницька ОАФ». 

10. Участь команд у міжнародних турнірах або у будь-яких інших змаганнях під час 
Чемпіонату не є підставою для переносу матчів. 

11. Перенос матчу можливий лише за умов домовленості між двома клубами, оформленими 
офіційними листами, з дозволу Бюро ГС «ВО ДЮФЛ» не пізніше ніж за 3 доби до дати 
проведення матчу. 

12. Перенесені матчі мають відбутися в десятиденний термін від дати гри та не пізніше ніж за 
два тури до закінчення першого та другого кола, (за винятком форс-мажорних обставин). 

13. Ігри двох останніх турів Чемпіонату повинні відбуватись в один день та розпочинатись 
одночасно. Право переносу дати та часу початку ігор двох останніх турів належить Бюро 
ГС «ВО ДЮФЛ». 

Стаття 11.         Визначення місць команд у турнірній таблиці 

1. За перемогу команді нараховується 3 (три) очки, за нічию - 1 (одне) очко, за поразку 
очки не нараховуються. 

2. Місце  команди  у змаганнях     визначається  за  такими  показниками, отриманими у 
всіх матчах: 

а) більша кількість набраних очок; 
б) більша кількість перемог; 
в) краща різниця забитих і пропущених м’ячів; 
г) більша кількість забитих м’ячів. 

3. При рівності показників, вказаних в п.2 цієї статті, у двох і більше команд перевагу   
отримують команди, які в особистих матчах з усіма конкурентами мають кращі 
показники: 

а) більша кількість набраних очок; 
б) більша кількість перемог; 
в) більша різниця забитих і пропущених м'ячів; 
г)    більша кількість забитих м’ячів. 

4.1. Якщо дві команди набрали однакову найбільшу кількість очок в усіх матчах 
чемпіонату серед команд вищої ліги, чемпіон визначається у «Золотому матчі» між цими 
командами на нейтральному полі. Рішення щодо місця проведення та часу початку матчу 
приймає Бюро ГС «ВО ДЮФЛ». 

4.2. Якщо дві команди набрали однакову найбільшу кількість очок в усіх матчах 
чемпіонату серед команд першої ліги в одній групі, переможець групи визначається у 
«Золотому матчі» між цими командами на нейтральному полі. Рішення щодо місця 
проведення та часу початку матчу приймає Бюро ГС «ВО ДЮФЛ». 

4.3. «Золотий матч» організовує та проводить ГС «Вінницька ОАФ» та ГС «ВО 
ДЮФЛ» за умовами чемпіонату відповідної ліги, згідно з регламентом. Команда-господар 
поля визначається за допомогою жеребкування.  

4.4. Якщо основний час «Золотого матчу» закінчиться у нічию, то призначається серія 
11-метрових ударів. 
5. При рівності показників вказаних в п.3 цієї статті, місця команд визначаються   

жеребкуванням. 

6.  У фінальних іграх при нічийному результаті матчу переможець визначається за 
серією післяматчевих 11-метрових ударів (додатковий час не призначається). 

        Стаття 12.         Нагородження 

1. Нагородження команд переможців і призерів Чемпіонату серед команд вищої та першої 
ліги проводить ГС «Вінницька ОАФ» та ГС «ВО ДЮФЛ». 
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2. Команди вищої ліги, що посіли перші місця відповідних вікових груп в Чемпіонаті 
Вінницької області, отримують звання "Чемпіон Вінницької області", нагороджуються 
кубками, дипломами ГС «Вінницька ОАФ» та ГС «ВО ДЮФЛ», комплектами форми, 
футбольними м’ячами. Футболісти та тренери команд нагороджуються грамотами та 
медалями ГС «Вінницька ОАФ» та ГС «ВО ДЮФЛ». 

3. Команди вищої ліги, що посіли друге та третє місця  відповідних вікових груп в 
Чемпіонаті Вінницької області, нагороджуються кубками та дипломами ГС «Вінницька 
ОАФ» та ГС «ВО ДЮФЛ», футбольними м’ячами. Футболісти та тренери команд 
нагороджуються грамотами та медалями ГС «Вінницька ОАФ» та ГС «ВО ДЮФЛ». 

4. Команди першої ліги, що посіли перші місця відповідних вікових груп в Чемпіонаті 
Вінницької області, нагороджуються кубками, дипломами ГС «Вінницька ОАФ» та ГС 
«ВО ДЮФЛ», комплектами форми та футбольними м’ячами. Футболісти та тренери 
команди нагороджуються грамотами та медалями ГС «Вінницька ОАФ» та ГС «ВО 
ДЮФЛ». 

5. Команди першої ліги, які посіли друге та третє місця відповідних вікових груп, 
нагороджуються кубками, дипломами ГС «Вінницька ОАФ» та ГС «ВО ДЮФЛ» та 
футбольними м’ячами. Футболісти та тренери команд нагороджуються грамотами та 
медалями ГС «Вінницька ОАФ» та ГС «ВО ДЮФЛ». 

6. Нагородження кращих гравців за рахунок ГС «ВО ДЮФЛ» та спонсорів. 

Стаття 13.       Загальні положення про перехід футболістів 

1. Футболіст може бути одночасно зареєстрований тільки в одному ДЮСЗ (клубі). 

2. Реєстрація футболістів для участі в змаганнях проводиться лише на протязі одного із 
двох, встановлених Регламентом, реєстраційних (заявкових) періодів. За один 
спортивний сезон перехід футболіста з команди в команду можливий лише один 
раз. 

3. Кожен футболіст не має ніяких обмежень при переходах у випадку виконання вимог 
ст.15. 

4. Кожен футболіст з 15-ти до 18-тирічного віку може укладати контракт тільки на 
термін не більше ніж 3 (три) роки, який складається за згодою батьків. 

5. Для переходу футболіста всі необхідні документи для  його заявки надаються в 
оригіналі (ст. 6). 

6. Футболісти, ДЮСЗ (клуби) несуть відповідальність за надання недостовірної 
інформації або документів, які не відповідають дійсності у відповідності до 
Дисциплінарних правил УАФ та Дисциплінарних правил ГС «Вінницька ОАФ». Подібні 
порушення розглядаються тільки органами футбольного правосуддя ГС «Вінницька 
ОАФ». 

Стаття 14.         Допуск футболістів до змагань ВО ДЮФЛ. 

1. Право допуску футболістів до змагань надається тільки у відповідності до таких вимог: 

• футболіст був зареєстрований у спортивному закладі (клубі); 

• футболіст перейшов із одного спортивного закладу (клубу) до іншого в межах області у 
відповідності до Регламенту; 

• футболіст ніколи раніше не був зареєстрований у іншому спортивному закладі  (клубі); 

• якщо футболіст: 
а) має  міжнародний реєстраційний трансферний сертифікат футболіста, виданий    

національною    асоціацією    попереднього клубу; 
б) відсторонений  від участі  в  матчах футболіст може здійснити перехід в новий 

ДЮСЗ (клуб) - у такому випадку він повинен відбути залишок санкцій в новому 
спортивному закладі (клубі). 
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2. ДЮСЗ (клуб) повинен сприяти навчанню футболіста в загальноосвітньому,    
професіонально-технічному    або    вищому навчальному закладі. 

Стаття 15.        Перехід футболістів 

1. Юний футболіст має право на перехід з одного ДЮСЗ (клубу) до іншого, який 
знаходиться на території України у визначений трансферний період з обов’язковою 
нотаріально завіреною заявою батьків та згодою (лист) ДЮСЗ (клубу) з якого 
відбувається перехід. 

2. Якщо юний футболіст має відповідно зареєстрований Договір про спортивну 
підготовку на певний термін, то перехід може бути здійснений по закінченню терміну 
договору в разі письмової згоди клубу. 

3. Перехід футболіста можливий у випадку подання ним (або батьками) письмової 
заяви про таке бажання до ГС «Вінницька ОАФ», ГС «ВО ДЮФЛ» та керівництва 
попереднього клубу. 

4. Клуб, який бажає залучити футболіста до складу своєї команди, зобов’язаний дати 
письмовий запит про свій намір Клубові, за який футболіст заявлений для участі у 
змаганнях, які проходять у Вінницькій області. Згодою на перехід футболіста в інший 
клуб/команду може бути як підписана керівниками клубу/команди заява, так і 
наявність у нього «ID-картки футболіста». 

5. У випадку існування за футболістом матеріальної заборгованості, попередній 
клуб/команда має надати ГС «ВО ДЮФЛ» та ГС «Вінницька ОАФ» відповідного 
листа на протязі 7 днів після отримання заяви від футболіста. 

6. Якщо на протязі 7 днів від подання футболістом заяви до керівництва попереднього 
клубу/команди до ГС «ВО ДЮФЛ» та ГС «Вінницька ОАФ» не надходить лист з 
вимогою ліквідації футболістом майнової заборгованості, гравець може бути 
зареєстрований за новий клуб/команду. 

Стаття 16.  Неявка  команди  на  матч. Відмова від участі в змаганнях.  

1. За неявку на матч команді зараховується поразка (0:3), а команді-суперниці - перемога 
(3:0). 

2. За кожну наступну неявку на гру команді, крім поразки (0:3), застосовуються 
дисциплінарні санкції згідно Дисциплінарних правил УАФ та Дисциплінарних 
правил ГС «Вінницька ОАФ». 

3. Якщо обидві команди не з’явилися на матч Чемпіонату, їм зараховується поразка ( -
:-) і до них застосовуються дисциплінарні санкції.  
4. Команда, яка не з’явилась на гру у першому колі, календарну гру другого кола 
проводить на полі суперника.  

5. За неявку команди в кожному з останніх двох турів, їй зараховується поразка 
(0:3), команді-супернику – перемога (3:0), а до команди, яка не з’явилась на матч 
застосовуються дисциплінарні санкції та відрахування 6 очок.  

6. Якщо команда, яку виключено (або знялася) зі змагань, провела половину і більше 
матчів, їй зараховуються поразки в матчах, які залишились (0:3), а командам -
суперницям зараховуються перемоги (3:0), якщо менше половини матчів - результати 
анулюються. 

Стаття 17.         Зміна назви команди ДЮСЗ (клубу) 

1. Зміна назви команди ДЮСЗ (клубу) відбувається за офіційним поданням лише у 
заявковий період після перерахування на р/р ГС «Вінницька ОАФ» обов'язкового 
грошового внеску у сумі 200 грн. 
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Стаття 18.         Участь та заміни у матчі футболістів 

1.     Представники команд зобов'язані за 45 хвилин до початку матчу: 

• внести   до   рапорту   арбітра   прізвища   та   імена   18   футболістів, заявлених на 
даний матч, вказавши їх номери на футболках, і надати для  перевірки  арбітру       
матчу заявковий  аркуш та  ID-картку футболіста, а також прізвища та імена не 
більше 3 офіційних осіб команди, які будуть знаходитися на лаві запасних під час 
матчу; 

• підписати рапорт арбітра до початку матчу /тренер і капітан команди/; 

• команда-господар поля заповнює рапорт арбітра першою; 

• перед будь-яким матчем, після закінчення розминки /перед виходом команд на    
поле/, тренери, спільно з арбітром, зобов'язані перевірити  ID-картки  кожного з 11 
футболістів команд-учасниць матчу; 

• футболісти, які  виходять на заміну,  повинні  пред'явити арбітру матчу ID-картку 
для встановлення його особи; 

• футболіст, внесений до рапорту арбітра, вважається учасником матчу, навіть якщо 
він знаходився у резерві і не виходив на заміну; 

• під час гри дозволяється заміна 7 футболістів. Заміни проводяться з числа 
футболістів, внесених у рапорт арбітра матчу; 

• за вимогою тренерів, делегата/спостерігача арбітражу, представники команд після 
матчу, протягом 15 хвилин, зобов'язані представити гравця, внесеного до рапорту 
арбітра, з наданням ID-картки футболіста та копії громадянського паспорту. 

2.     Розминка запасних футболістів, які внесені у рапорт арбітра (не більше 3-х чоловік у 
формі,  яка  відрізняється  від  форми  граючих  команд), дозволяється   в   зоні   
кутового   прапора, за лінією воріт своєї команди або за першим асистентом 
арбітра. Остаточне рішення по місцю проведенню розминки належить арбітру 
матчу. 

Стаття 19.         Вимоги до ігрової  форми  (екіпірування) футболіста 

1. В комплект основної, обов’язкової форми гравця входять наступні предмети:  

- футболка – якщо під футболку одягнена майка, то її рукава повинні бути 
однакового кольору з рукавами футболки;  

- шорти – якщо під шорти одягнені труси або тріко, то вони повинні бути 
однакового кольору з шортами;  

- гетри; 

- щітки; 

- бутси. 

2. На футболці спереду може бути емблема клубу, а позаду повинен бути номер, за 
яким прізвище футболіста внесене до рапорту арбітра. 

3. Номери повинні розміщуватися на футболках із задньої сторони і по центру. 
Висота номера повинна бути від 25 см до 35 см, ширина – не менше 12 см. Ширина 
смуги номера - не менше 3 см. На смугастих футболках номери наносяться на 
однокольоровому прямокутнику. Всі номери повинні бути одного кольору, контрастно 
відрізнятися від кольору футболки (шортів) і не містити в собі елементів реклами або 
дизайну. 

4. Футболка   воротаря   за   кольором   повинна   відрізнятися   від   форми футболістів 
обох команд і арбітрів. 

5. Футболіст, екіпірування якого не відповідає Правилам гри і вимогам цієї статті, до 
матчу не допускається. 
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6. У разі збігу кольору ігрової форми її змінює команда гостей. 

Стаття 20.         Відповідальність   ДЮСЗ   (клубу),   керівників   та футболістів 

1. Керівники ДЮСЗ чи клубу (команди), тренери, футболісти, які беруть участь у 
змаганнях, повинні виконувати всі вимоги цього Регламенту, виявляючи при цьому 
високу дисципліну, організованість, толерантність до офіційних осіб, 
делегата/спостерігача арбітражу, арбітрів, суперників, представників засобів масової 
інформації та глядачів. 

2. Керівники ДЮСЗ чи клубу (команди) та тренери несуть відповідальність за поведінку 
футболістів своєї команди і не мають права втручатися в дії арбітрів та 
делегата/спостерігача арбітражу. 

3. ДЮСЗ чи клуб несе відповідальність за поведінку своїх вболівальників, а також 
представників клубу, які виконують офіційні обов'язки на матчі або присутні на стадіоні. 

4. За невиконання (порушення) вимог Статуту ГС «Вінницька ОАФ», Регламенту та 
інших нормативних документів до ДЮСЗ чи клубу і/або його представників 
застосовуються дисциплінарні санкції, встановлені Дисциплінарними правилами УАФ 
та Дисциплінарними правилами ГС «Вінницька ОАФ». 

5. У випадку недисциплінованої поведінки футболістів та офіційних осіб однієї з 
команд (або двох команд) за рішенням арбітра матч може бути припинений. 

6. ДЮСЗ   чи   клуби   зобов'язані   отримати   дозвіл  ГС «Вінницька ОАФ» та ГС «ВО 
ДЮФЛ»    на   проведення міжнародних матчів /турнірів/. Відповідна заява повинна бути 
відправлена не пізніше ніж за три тижні до дня проведення матчу. У разі участі 
команди у міжнародних матчах без дозволу ГС «Вінницька ОАФ» та ГС «ВО ДЮФЛ» до 
клубів чи спортивних закладів застосовуються дисциплінарні санкції. 

7. За надання фіктивних документів стосовно футболістів, фальсифікацію результату 
матчу до ДЮСЗ (клубів) застосовуються дисциплінарні санкції, згідно з 
Дисциплінарними правилами УАФ та Дисциплінарними правилами ГС «Вінницька ОАФ». 

Стаття 21.         Розгляд  матчу,  проведеного  з  порушенням принципів 
спортивної етики 

1. Матч,    результат   якого,    можливо,   був   визначений   командами    (їх керівниками,    
тренерами, футболістами) заздалегідь, способом, не сумісним з принципами спортивної 
етики, розглядає КДК ГС «Вінницька ОАФ». 

2. При розгляді матчу може використовуватися: 
а) відеозапис матчу; 
б) висновок експерта, призначеного на даний матч; 
в) письмова заява арбітра, спостерігача/делегата; 
г) письмова заява офіційних осіб ГС «Вінницька ОАФ» та ГС «ВО ДЮФЛ», закладів, 

клубів і районних/міських федерацій (асоціацій) футболу, які були присутні на 
даному матчі; 

д) матеріали преси і телебачення. 

 

3. КДК ГС «Вінницька ОАФ», на підставі висновку із підтвердженням про проведення 
матчу з порушенням   принципів   спортивної  етики,  має право прийняти рішення про 
анулювання результату матчу із зарахуванням поразки обом командам, а також 
розглянути питання щодо застосування дисциплінарних санкцій до обох клубів 
(команд),  керівників, тренерів, футболістів. 

 
 
Стаття 22.  Офіційна   процедура   перед   початком   та   після закінчення матчу 

1. Перед початком матчу футболісти команд розташовуються на відстані 7 метрів від 
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бокової лінії обличчям   до    центральної   трибуни.    Арбітри    розташовуються    між 
командами. Футболісти та арбітри вітають глядачів підняттям рук над головою. 

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

3. Футболісти команди господарів поля проходять повз арбітрів, вітаючи кожного 
рукостисканням, і повертаються на початкову позицію, проходячи за арбітрами. 

4. Після привітання арбітр проводить жеребкування з капітанами команд. 

5. Після закінчення матчу команди розташовуються в центрі поля поруч з арбітрами на 
своїй половині поля. Футболісти дякують глядачам за їх підтримку оплесками над 
головою. 

Стаття 23. Протести. Порядок подачі. Розгляд 

1. Офіційна особа ДЮСЗ (клубу) зобов'язана відразу після закінчення матчу попередити 
арбітра (делегата/спостерігача арбітражу), команду-суперника про подачу протесту. 
Письмова заява про подачу протесту підписується керівником/головним тренером 
ДЮСЗ (клубу) і передається до Бюро ГС «ВО ДЮФЛ» протягом 48-и годин після 
закінчення матчу. 

2. Протест на  невідповідність  Правилам  гри  розмірів воріт і/або  розмітки футбольного 
поля подається у письмовій формі арбітру не пізніше ніж за 60 хв. до початку матчу. 

3.    Не приймається до розгляду несвоєчасно поданий протест, а також, якщо він поданий 
на рішення арбітра у матчі: 

а) призначення або не призначення  вільного, штрафного або одинадцятиметрового 
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 або вилучення футболіста з поля. 

4. Протести  розглядаються Бюро ГС «ВО ДЮФЛ» після того, як клуб перерахує на Р/р 
ГС «Вінницька ОАФ» обов’язковий грошовий внесок в сумі 500 грн..  Якщо  одна з  
сторін  не  згодна  з рішенням Бюро ГС «ВО ДЮФЛ» вона може звернутись у 
десятиденний термін до юридичних органів ГС «Вінницька ОАФ» (Контрольно-
дисциплінарного комітету ГС «Вінницька ОАФ», Апеляційного комітету ГС «Вінницька 
ОАФ»). 

 
Стаття 24.     Фінансові умови участі команди у змаганнях 

1. Для відшкодування витрат, пов'язаних з проведениям змагань, Виконком ГС 
«Вінницька ОАФ» визначає терміни сплати річних обов’язкових грошових заявкових 
внесків, які команди-учасниці обласних змагань з футболу зобов'язані до заявки 
перерахувати на розрахунковий рахунок UA963026890000026009055336808  ВФ ПАТ 
КБ «ПриватБанк», МФО 302689, код ЄДРПОУ 20098509. 

2. Сума річного обов’язкового грошового внеску становить  2 000 (дві тисячі) грн. для 
кожної вікової групи. Внески сплачуються за рахунок коштів, які не суперечать чинному 
Законодавству України. 

3. Команди, які не перерахували заявкові внески та мають заборгованість перед ГС 
«Вінницька ОАФ» та ГС «ВО ДЮФЛ», до змагань не допускаються. 

4. Заявкові  внески  ДЮСЗ чи  клубів,   команди  які знялися  /зняті/ зі змагань, 
переходять в фонд розвитку ГС «Вінницька ОАФ».  

5. Витрати, пов'язані з участю команд у змаганнях, відшкодовуються за рахунок 
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відряджуючих організацій та здійснюються згідно з регламентними документами. 

6. Оплата харчування арбітра, асистентів арбітра та делегата/спостерігача арбітражу в 
день проведення гри здійснюється відповідно до порядку забезпечення харчуванням за 
рахунок коштів обласного бюджету.  

7. Для відшкодування витрат на проїзд арбітри складають відповідні документи 
встановленої форми, які разом із проїзними документами передають уповноваженій 
офіційній особі команди господаря поля. Оплата здійснюється не пізніше, ніж за 1  год. 
до початку матчу командою господарем поля. 

8. Витрати на проведення фінальних ігор (оренда місць змагань, оплата харчування 
лікаря, обслуговуючого персоналу, інше) - за  рахунок ГС «Вінницька ОАФ». Витрати 
пов’язані з проїздом арбітрів та делегата/спостерігача арбітражу за рахунок ГС 
«Вінницька ОАФ». 

Стаття 25. Порядок виклику та відрядження футболіста до юнацьких збірних 
команд 

1. ДЮСЗ чи клуб повинен відрядити футболіста в юнацьку збірну команду області, 
якщо футболіст викликаний для участі у матчі/матчах за одну із збірних команд, 
незалежно від його віку. 

2. Футболіст, член збірної команди, в обов'язковому порядку відряджається ДЮСЗ чи 
клубом до збірної команди. 

3. ДЮСЗ чи клуб не має права вимагати  компенсації за виклик   футболіста   до   
збірної   команди   за   винятком   компенсації, погодженої на випадок продовження 
терміну відрядження. 

4. У випадку виклику футболіста до збірної команди, ГС «Вінницька ОАФ» несе всі 
витрати, пов'язані з його відрядженням. 

5. ДЮСЗ чи клуб несе відповідальність за страхування футболіста, що покриває   
випадки   хвороби   та   нещасних   випадків   на   весь   період відрядження, в тому 
числі страхування на випадок травми, одержаної у матчі, на який він викликаний. 

6. Футболіст, який не може через травму чи хворобу позитивно відповісти на виклик ГС 
«Вінницька ОАФ», повинен погодитися, якщо асоціація того вимагає, на проведення   
медичного  огляду  лікарем, визначеним ГС «Вінницька ОАФ». 

7. Якщо ДЮСЗ чи клуб відмовляється відрядити футболіста або ігнорує це, 
незважаючи на положення Ст. 25 пп. 1-6 цього Регламенту, до нього 
застосовуються такі дисциплінарні санкції: команді, футболіст якої взяв участь у 
матчі/матчах під егідою ГС «Вінницька ОАФ» або ГС «ВО ДЮФЛ», якщо вона 
зіграла внічию або перемогла, зараховується поразка (0:3), а команді-суперниці - 
перемога (3:0). 

Глава V. АРБІТРАЖ 

Стаття 26.         Здійснення арбітражу 

1. Арбітраж здійснюється у відповідності з Правилами гри, змінами та доповненнями до 
них, затвердженими Міжнародною Радою Футбольних Асоціацій. 

2. Арбітраж здійснюють арбітри, затверджені Виконкомом ГС «Вінницька ОАФ» для 
проведення матчів у визначених змаганнях. 

Стаття 27.         Призначення арбітрів 

1. На кожний  матч  призначається арбітр (та два асистенти за вимогою команд – 
офіційний лист),  який  наділяється  виключними повноваженнями відносно 
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застосування та трактування Правил гри. 

2. Призначення на матчі арбітра та асистентів арбітра проводить Комітет арбітрів ГС 
«Вінницька ОАФ». 

3. Прохання закладів чи клубів або інших організацій щодо заміни арбітрів, призначених 
на матч, до розгляду не приймаються. 

4. У випадку неможливості виїзду на матч призначених арбітрів, їх заміну проводить 
Комітет арбітрів ГС «Вінницька ОАФ». 

5. У випадку неявки арбітра (асистента арбітра), матч проводять найбільш кваліфіковані    
арбітри,    призначені    комітетом    арбітрів    районної/міської  федерації (асоціації) 
футболу за узгодженням з Комітетом арбітрів ГС «Вінницька ОАФ». 

Стаття 28.         Обов'язки та функції арбітра 

1. Не пізніше 3-х днів до дати проведення матчу повідомити спортивний заклад чи 
команду-господаря поля про місце і час свого прибуття, а також, у випадку 
необхідності, про бронювання квитків до місця призначення із зазначенням дати 
від'їзду та виду транспорту. 

2. Прибути в місто, де проводиться матч, не пізніше ніж за 1,5 години до його початку. 

3. У випадку неможливості прибути на матч, відразу повідомити про це Комітет 
арбітрів ГС «Вінницька ОАФ». 

4. Оглянути футбольне поле,   оцінити його якість за п'ятибальною шкалою, перевірити 
анкету стадіону та зробити відповідний запис до рапорту арбітра. У випадку 
непридатності футбольного поля для матчу, арбітр приймає рішення про відміну 
матчу. 

5. У випадку непридатності футбольного поля, відсутності анкети стадіону арбітр 
приймає остаточне рішення щодо проведення матчу і повідомляє Бюро ГС «ВО  
ДЮФЛ». 

6. Разом з представниками команд визначає кольори ігрової форми так, щоб не 
збігалися кольори футболок та гетр суперників. 

7. Перевіряє заявковий аркуш та ID-картки футболістів, прізвища яких внесені в  
рапорт арбітра. Арбітр разом з керівниками команд несе відповідальність за 
дотримання правил допуску футболістів до матчу та перебування їх, а також тренерів   
та   офіційних осіб, у технічному майданчику. 

8. Перед будь-яким  матчем  після  закінчення  розминки  (перед  виходом команд на 
матч) арбітр спільно з тренерами зобов'язані перевірити згідно з ID-карткою футболіста 
особу кожного з 11 футболістів команд-учасниць матчу. Футболісти, які виходять на 
заміну, повинні пред'явити арбітру ID-картку футболіста для встановлення його 
особи. 

9. Після закінчення матчу протягом 30-ти хвилин оформити рапорт арбітра, надати  
інформацію  щодо  попереджень та  вилучень  футболістів представникам команд. 

10. У рапорті арбітра необхідно викласти інформацію про всі дисциплінарні санкції, що 
застосовувались до футболістів і/або тренерів, офіційних осіб команд, і будь-які 
інциденти, що виникли до, під час та після матчу. 

11. Після закінчення матчу арбітр зобов'язаний повідомити результат не пізніше 12-00 
наступного після гри робочого дня, зателефонувавши до ГС «ВО ДЮФЛ»                     
(тел. 0432-27-64-50 або 097-302-19-82). 

12. Рапорт арбітра, не пізніше 24-х годин після закінчення матчу, необхідно надіслати 
рекомендованим листом за адресою: 21001, м. Вінниця, вул..Брацлавська, 85, к.421. 
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Глава VІ. СПОСТЕРЕЖЕННЯ АРБІТРАЖУ 

Стаття 29.         Здійснення спостереження арбітражу 

1.  Спостереження арбітражу здійснюється делегатами/спостерігачами арбітражу, 
затвердженими Виконкомом ГС «Вінницька ОАФ». 

Стаття 30.         Призначення делегата/спостерігача арбітражу 

1. Призначення делегатів/спостерігачів арбітражу проводить комітет арбітрів ГС 
«Вінницька ОАФ». У випадку призначення делегатів/спостерігачів арбітражу на 
прохання команд-учасниць витрати по відрядженню делегата/спостерігачів арбітражу 
(проїзд до місця проведення матчу та в зворотному напрямку та харчування) за 
рахунок команди. 

2. Прохання закладів чи клубів або інших організацій про заміну спостерігачів/делегатів, 
призначених на матчі, до розгляду не приймаються. 

Стаття 31.         Обов'язки та функції делегата/спостерігача арбітражу 

1. Повідомити по телефону, факсу або телеграмою заклад чи клуб-господар поля про 
місце і час свого прибуття. 

2. Прибути в місто, де проводиться матч, не пізніше ніж за 1,5 години до його початку. 

3. У випадку неможливості прибути на матч, відразу повідомити про це Комітет 
арбітрів ГС «Вінницька ОАФ». 

4. Провести інспекцію стадіону (стан футбольного поля та його готовність до матчу,  
включаючи розмітку поля,  розміри воріт,  кутових флагштоків), роздягалень   
команд   і   арбітрів,   засобів   надання   першої   медичної допомоги. Арбітр, 
асистенти арбітра повинні брати участь в інспекції футбольного поля спільно з 
делегатом/спостерігачом арбітражу. 

5. Перевірити наявність документів, які засвідчують готовність стадіону до 
проведення матчу: 

      а) анкету стадіону (оригінал), зареєстровану ГС «Вінницька ОАФ»; 
      б) Регламент обласних змагань з футболу серед дитячо-юнацьких команд. 

6. При необхідності надати допомогу команді гостей у проведенні відеозапису матчу. 

7. Заповнити рапорти   делегата/спостерігача арбітражу і  "Чесна   гра"   з   повним,   
об'єктивним відображенням усіх обставин організації матчу, інцидентів, що 
виникли до, під час та після його проведення, виставити оцінки арбітрам на основі 
методичних вказівок і особистого аналізу. Делегат/спостерігач арбітражу для 
уточнення складних і/або сумнівних ситуацій може скористатися відеозаписом матчу. 

8. Не пізніше 24-х годин після закінчення матчу направити рекомендованим листом 
рапорти делегата/спостерігача арбітражу і "Чесна гра" за адресою: 21001, 
м.Вінниця, вул..Брацлавська, 85, к.421. 

9. У випадку інцидентів, які мали місце до, під час і після матчу, проінформувати 
про це керівників команд і не пізніше 24-х годин після закінчення матчу направити до 
Комітету арбітрів ГС «Вінницька ОАФ» рекомендованим листом відповідний рапорт. 

Глава VIІ. ДИСЦИПЛІНАРНІ САНКЦІЇ 

Стаття 32.         Застосування дисциплінарних санкцій 

1. Дисциплінарні санкції застосовуються у відповідності із законодавством, 
нормативними    документами    ФІФА, УЄФА, УАФ, ДЮФЛ України, Статутами ГС 
«Вінницька ОАФ» та ГС «ВО ДЮФЛ», а також Дисциплінарними правилами УАФ та 
Дисциплінарними правилами ГС «Вінницька ОАФ». 

2. Відповідно до  Правил  гри, під  час  матчу  тільки   арбітр   має   право 
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застосовувати дисциплінарні санкції у вигляді попереджень («жовті» картки) і/або 
вилучень («червоні» картки). 

3. Бюро ГС «ВО ДЮФЛ» розглядає та затверджує дисциплінарні санкції, щодо 
порушень в обласних змаганнях. 

Стаття 33.         Облік    порушень,   допущених   футболістами    в матчах 

1. Керівники ДЮСЗ, клубу (команди) зобов'язані вести облік попереджень і вилучень 
футболістів і несуть за це відповідальність. 

2. Дві «жовті» картки, отримані в одному матчі, прирівнюються до вилучення. У такому 
випадку футболіст підлягає відстороненню на один  матч  без рішення Бюро ГС 
«ВО ДЮФЛ», а раніше отримані попередження не анулюються. 

3. Футболіст підлягає відстороненню на один матч за кожні 3 жовті картки, отримані в 
матчах. Відсторонення здійснюється без рішення Бюро ГС «ВО ДЮФЛ». 

4. Футболіст, вилучений з поля, підлягає відстороненню  і   не   має   права брати 
участь в матчах до моменту прийняття рішення Бюро ГС «ВО ДЮФЛ». 

5. Не проведений з будь-якої причини матч не враховується в кількість матчів, які 
футболіст повинен  пропустити  в зв'язку з відстороненням. 

6. Якщо відсторонення перевищує кількість матчів, які залишилися у поточному сезоні, 
то частина нездійсненого відсторонення переноситься на наступний змагальний 
сезон. 

7. У фінальних іграх враховується дискваліфікація,   отримана   за вилучення гравців у 
груповому турнірі. 

 
Стаття 34.         Відповідальність ДЮСЗ, клубу (команди), керівників. 

1. ДЮСЗ, клуби та керівники несуть відповідальність відповідно до Дисциплінарних правил  
УАФ та Дисциплінарних правил ГС «Вінницька ОАФ», а саме: 

• попередження; 
• зауваження; 
• обов'язковий грошовий внесок; 
• заборона використання стадіону; 
• проведення матчу на стадіоні в іншому місті; 
• проведення матчу без присутності глядачів; 

• анулювання результату матчу; 
• рішення про перегравання матчу; 
• присудження перемоги команді-суперниці; 
• присудження перемоги команді-суперниці без проведення матчу; 

• позбавлення турнірних очок; 
• переведення до ліги, нижчої за рангом; 
• виключення  зі  складу учасників  змагань,  які  проводяться,  або виключення з 

майбутніх змагань. 
2. Зазначені санкції застосовуються у випадку: 

• неявки команди на матч (повторна неявка на матч без поважних причин); 

• самовільного залишення поля командою з відмовою продовжити матч; 
• провокаційних дій  футболістів,   команди  чи  офіційних  осіб,   що викликали 

безладдя  на  стадіоні,  на  футбольному  полі  або  на прилеглій території; 

• неетичної, некоректної, неспортивної поведінки футболістів, керівників команд, 
офіційних осіб до, під час та після матчу; 

• незабезпечення  прийому,  відправки  команди  гостей,  арбітрів у відповідності до 
Регламенту; 

• внесення до рапорту арбітра  незаявленого  або  відстороненого футболіста; 

• надання фіктивних документів щодо сплати заявкових внесків; 
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• грубого порушення вимог та положень Регламенту, рішень Бюро ГС «ВО ДЮФЛ»; 

• незабезпечення участі футболіста у планових заходах збірних команд області 
(регіону) та України; 

• порушення командами (клубами) термінів перерахування заявкових внесків; 

• порушення термінів заявки (дозаявки), встановлених Регламентом; 

• спізнення команди на календарний матч; 

• несанкціонованої ГС «Вінницька ОАФ» та ГС «ВО ДЮФЛ» участі команди (клубу) у 
міжнародних турнірах; 

• фальсифікації заявочних документів. 

 
Стаття 35.         Відповідальність футболістів 

1. Стосовно футболістів: 
1.1. У контексті всіх змагань під егідою ГС «Вінницька ОАФ» та ГС «ВО ДЮФЛ» можливе 

застосування санкцій до футболіста: 

• відсторонення на 1 (один) матч за: 
   - друге попередження в одному і тому ж матчі; 
   - вилучення за фол „останньої надії"; 
   - за три попередження в різних матчах; 

• відсторонення на 2 (два) матчі або на визначений термін за: 
- грубу гру: 

   - неетичну, некоректну, неспортивну поведінку; 
   - образу футболістів або інших присутніх на матчі осіб; 
   - провокування глядачів. 

• відсторонення  на  2  (два)  матчі  або  на  визначений  термін  за систематичні 
апеляції або образу арбітра; 

• відсторонення на 3(три) матчі або на визначений термін за фізичний напад на 
футболіста(ів) або інших присутніх на матчі осіб; 

• відсторонення   на   5   (п'ять)   матчів   або   на   визначений   термін особливо важкий 
випадок нападу; 

• відсторонення на 4 (чотири) матчі або на визначений термін за образливі,  
нецензурні  вислови  або жести  на адресу партнера, суперника, арбітра, делегата, 
спостерігача, офіційних та інших осіб, присутніх на матчі; 

• відсторонення на 10 (десять) матчів або на визначений термін за напад на арбітра, 
делегата, спостерігача арбітражу та інших офіційних осіб. 

2. Дисциплінарні санкції можуть бути застосовані навіть у тому випадку, коли арбітр не 
бачив грубого прояву або неспортивної поведінки і тому не прийняв рішення з цього 
інциденту. 

3. Якщо матч відмінено або автоматично зараховано на користь однієї з команд,   
особи, які скоїли зазначені вище порушення, все одно підлягають дисциплінарним 
санкціям. 

Стаття 36.         Позбавлення футболіста статусу учасника обласних змагань 

1.  Футболіст   може   бути   позбавлений   права   участі   в обласних змаганнях за 
рішенням юридичних органів ГС «Вінницька ОАФ» у випадку: 
        - невиконання вимог регламентних документів ГС «Вінницька ОАФ» та ГС «ВО 
ДЮФЛ»; 
        - надання   фіктивних   документів,    в   яких   фальсифіковано   дату народження 
футболіста; 
        - навмисного нанесення травми супернику, яка призвела до втрати ним професійної 
придатності та працездатності; 
        - фізичного впливу, нецензурної лайки на адресу арбітрів, делегата, спостерігача; 
        - відсторонення від участі у змаганнях терміном на 6 (шість) місяців або на 
визначений термін. 
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Глава VIІI. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Стаття 37.         Розгляд суперечливих питань 
Розгляд і вирішення всіх суперечок, які виникають між ДЮСЗ (клубами), офіційними 

особами, футболістами, здійснюється виключно під юрисдикцією ГС «Вінницька ОАФ» та 
ГС «ВО ДЮФЛ». 

Стаття 38.         Інші питання 

1. Рішення з питань недисциплінованої поведінки футболістів, керівників ДЮСЗ (клубів), 
тренерів, офіційних осіб клубу, глядачів, інших осіб, які не визначені Регламентом,   
приймає Бюро ГС «ВО ДЮФЛ». 

2. Рішення з інших питань, які не врегульовані Регламентом, приймає КДК ГС «Вінницька 
ОАФ» на основі законодавства, вимог ФІФА, УЄФА, УАФ, ДЮФЛ України, ГС 
«Вінницька ОАФ» та ГС «ВО ДЮФЛ». 

3.  Всі Додатки та доповнення до Регламенту є його невід'ємною частиною. 

4. Регламент набуває чинності з моменту його затвердження Виконкомом ГС «Вінницька 
ОАФ», узгодження з Управлінням з фізичної культури та спорту Вінницької ОДА, 
обласним Комітетом фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки 
України. 
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ДОДАТОК № 1 
Перелік медикаментів, необхідних лікарю під час матчів 

 

№ Найменування Кількість 

1 Сульфокамфокаїн в амп. 1 уп. 
2 Нітрогліцерин в табл. 1 уп. 
3 Валокардин в табл. 1 уп. 
4 Спазмалгон в табл. 1 уп. 
5 Дексаметазон в амп. 5 амп. 
6 Перекис водню 3% Зфл. 
7 Нашатирний спирт 1 фл. 
8 Лідокаїн 2% в амп. 1 уп. 
9 Вата 50 гр 
10 Шприци 2 мл 5 од. 
11 Шприци 5 мл. 5 од. 
12 Спирт 100 гр 
13 Смекта 5 пак. 
14 Ентеросгель (Сілард) 1 уп. 
15 Но-Шпа в табл. 1 уп. 
16 Охолоджуючий спрей 2уп, 
17 Регідрон 5 пак. 
18 Бромгексин 1 уп. 
19 Йод 1 од. 
20 Бинти нестер. 3x5 см 5 од. 
21 Бинти нестер. 10x5 см 5 од. 
22 Haбip універсальний УРІО 1 уп. 
23 Бинт еластичний 2 од. 
24 Термометр 1 од. 
25 Лейкопластир 3x5 2 од. 
26 Лейкопластир 5x10 2 од. 
27 Peннi в табл. 1 уп. 
28 Імод|ум (лоперамид) 1 уп. 
29 Кардиамін в амп. 1 уп. 
30 Кетанов в табл. 1 уп. 
31 Кетанов амп. №10 1 уп. 
32 Супростин або дімедрол в амп. 1 уп. 
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    Додаток №2 
       

       

 (офіційна  назва  клубу,  юридична  адреса,   (прізвище,  ім’я,  по  батькові  футболіста,  рік   

 контактний  телефон,  електронна  адреса),   народження),  

 ________________________________________________________  __________________________________________________________________   

 ________________________________________________________  _____________________________________________________________   

 ________________________________________________________   (паспортні дані)  

 В особі  __________________________________________________________________   

 ___________________________________________________  __________________________________________________________________   

 ____________________________________________________  __________________________________________________________________   

 (прізвище, ім’я, по батькові керівника клубу,   (контактні дані: адреса для листування, прописка,  

 який погоджує реєстрацію за клуб)   телефон, електронна адреса)  

Типова форма заяви на проведення реєстрації 

 

ЗАЯВА 

Я, _______________________________________________________________________________________________________ 
(П. І. Б.) 

 

прошу ГC «Українська асоціація футболу» (далі – УАФ) зареєструвати мене в якості футболіста за 

 
_______________________________________________________________________________________________________ 

(назва футбольного клубу/школи) 

Зобов’язуюся дотримуватися: 

- статуту, регламентів і рішень, ухвалених органами управління УАФ в межах їх компетенції; 
- статутів, регламентних документів, директив УЄФА, ФІФА та рішення їх органів; 

- Правил гри, прийнятих IFAB; 

- принципів поваги, чесності, справедливості і спортивної майстерності та принципів Чесної гри; 

а також забезпечувати виконання дисциплінарних санкцій відповідно до прийнятих рішень органів здійснення футбольного 
правосуддя та Спортивного арбітражного суду у м. Лозанна, Швейцарія. 

 

Я зобов’язуюся уникати будь-яких порушень щодо верховенства взаємоповаги, рівності та змагальності, підтримувати безкомпромісну 

боротьбу з протиправним стимулюванням з метою досягнення спортивних результатів. 
 

Я відповідально заявляю, що не братиму участі прямо, опосередковано або іншим чином у діяльності, пов’язаній 

з букмекерськими ставками, тоталізатором, азартними іграми, лотереями, подібними заходами чи операціями, що мають зв’язок зі 

спортом. Я визнаю, що мені заборонено бути учасником (активно або пасивно) компаній, фірм, організацій, інших юридичних осіб, які 

заохочують, виступають посередниками, організовують або супроводжують такі заходи чи операції. 

 

Я відповідально заявляю, що маю тільки одне громадянство (для громадян України) відповідно до чинного законодавства України та 

зобов’язуюся повідомляти ГС «Українська асоціація футболу» в строк не пізніше 30-ти календарних днів про зміну громадянства з 
наданням підтверджуючих документи відповідно до чинного законодавства України. 

 

Я даю згоду на отримання лігами, асоціаціями, конфедераціями та ФІФА, у разі необхідності та з метою їх дослідження, всіх 

контрактів, договорів, будь-яких додаткових угод, кореспонденції та інших записів, пов’язаних з моєю діяльністю як футболіста. 
 

Я підтверджую, що надав новому клубу інформацію про всі клуби та/або ДЮСЗ, які зробили внесок у мою підготовку в віці від 12-ти 

до 23-х років, для виконання новим клубом зобов'язань щодо компенсації за підготовку та виплат за механізмом солідарності. 

 
Я даю згоду відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» на зберігання та обробку УАФ будь-якої інформації, 

пов’язаної з моєю футбольною діяльністю, з метою її опублікування, в тому числі опублікування подробиць про будь-яку 

дисциплінарну санкцію, накладену на мене, і на те, що ФІФА буде повідомлена про це. 

 
Я повністю усвідомлюю та погоджуюся, що ця заява є доступною для членів компетентних органів УАФ. 

 

Також даю згоду ______________________________________________________________________________ 

(назва клубу) 
та ГC «Українська асоціація футболу» на збір та використання моїх персональних даних згідно з Законом України «Про захист 

персональних даних» з метою виготовлення «ID-картки футболіста» та внесення інформації до «Бази даних УАФ», власником та 

розпорядником якої є ГC «Українська асоціація футболу». 

До заяви додаю та підтверджую відповідність таких документів (перелік документів): 
 

Підписи: 

Футболіст ____________________________________ ________________________________ 

 
(Батько футболіста ________________________________ 

Мати футболіста _______________________________ ________________________________) 

 

* якщо футболіст неповнолітній. 
 

Дата:_____________ Керівник клубу___________________ 


