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1. Мета і завдання.  

• Популяризація футзалу, як виду спорту.  

• Пропаганда здорового способу життя.  

• Визначення Чемпіона міста Калуша з футзалу серед аматорів. 

• Виконання програми розвитку футболу.    

2. Час та місце проведення.  

Змагання Відкритого Чемпіонату міста Калуша з футзалу серед аматорів 

проводяться на базі спортивного комплексу ДЮСШ «Сокіл» по вул. 

Литвина, 2 з 19 грудня 2020 року по 28 березня 2021 року.     

3. Учасники змагань.  

До участі в турнірі запрошуються аматорські команди, вік учасників – 16 

років і старші. Склад команди – 15 чоловік: 4 гравці в полі, воротар і 10 

запасних. Учасниками Відкритого Чемпіонату міста Калуша з футзалу серед 

аматорських команд не можуть бути арбітри, які обслуговують дані 

змагання. До всіх команд-учасниць вводяться обов’язкові вимоги – єдина 

форма (одинакові гетри, футболки, труси). Без відповідної футбольної 

екіпіровки гравці до проведення матчу не допускаються! У випадку 

однакової по кольору форми команда "гості" (в протоколі вказується 

другою) використовує запасний комплект ігрової форми.    

4. Система проведення змагань.  

Змагання Відкритого Чемпіонату міста Калуша проводяться згідно діючих 

Правил гри у футзал за коловою системою (в одне коло). 

В турнірі Вищої ліги сезону 2020/2021 р. р. змагаються команди: 1. «Стара 

Гарда» (Калуш), 2. «Майстер» (Калуш), 3. «Будівельник» (Калуш), 4. 

«Сокіл» (Голинь), 5. ФК «Підгірки» (Калуш), 6. ФК «Брошнів» (Брошнів-

Осада), 7. «Говерла» (Калуш),  8. «Підгора» (Голинь), 9. «Будівельник-2» 

(Калуш), 10. «Заряд» (Довжка).  

 

5. Визначення переможців.  

Змагання Вищої ліги визначають переможця і призерів Чемпіонату, місця 

команд визначаються за кількістю очок набраних у всіх матчах. При 

однаковій кількості набраних очок у двох і більше команд, місця в турнірній 

таблиці визначаються за такими показниками:  

• за більшою кількістю очок набраних у матчах між цими командами;  
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• більша кількість перемог у матчах між цими командами;  

• краща різниця забитих і пропущених м’ячів у матчах між цими 

командами;  

• більша кількість м’ячів забитих у матчах між цими командами;  

• більша кількість перемог у всіх матчах;  

• краща різниця забитих і пропущених м’ячів у всіх матчах;  

• більша кількість м’ячів забитих у всіх матчах.  

При абсолютній рівності показників місця команд визначає жереб, а для 

команд, які претендують на перемогу в Чемпіонаті призначається 

додаткова гра.  

Формування складу Вищої ліги на наступний сезон відбудеться за рахунок 

додавання трьох кращих команд-учасниць Першості міста Калуша з 

футзалу. У випадку відмови однієї чи декількох з них від участі, вакансії 

будуть заповнятись за спортивним принципом, тобто – їх місце займає 

команда, яка йде наступною в турнірній таблиці.  

  

6. Нагородження.  

Команда-переможець та призери Чемпіонату міста Калуша з футзалу 

будуть відзначені грамотами Управління в справах сім’ї, молоді, фізичної 

культури і спорту, медалями, а також призами в індивідуальних номінаціях 

«кращий бомбардир», «кращий воротар» і «кращий гравець». 

 

7. Заявки команд.  

У Відкритому Чемпіонаті міста Калуша з футзалу зможуть брати участь 

тільки зареєстровані та заявлені через Єдину базу даних УАФ гравці. 

Термін подачі заявок – до 17 грудня 2020 року. Максимальна кількість 

гравців, яких вносять до заявки, не може перевищувати 15 чоловік. 

Протягом футзального сезону-2020/2021 кожен футболіст може бути 

зареєстрований щонайбільше у трьох клубах (командах) і має право 

виступати в офіційних змаганнях УАФ тільки за два клуби (команди). 

Перший заявковий період триває до 28 грудня 2020 року, другий заявковий 

період – з 18 січня до 12 лютого 2021 року. 

Гравці, які вперше беруть участь в змаганнях і не внесені до Єдиної бази 

даних УАФ, подають актуальну фотографію розміром 3х4 см і якісну 

фотокопію паспорта громадянина України або закордонного паспорта. На 

кожну команду-учасницю змагань виготовляється Заявковий лист, який 

публікується на сайті Федерації футболу м. Калуша. 
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До початку матчу представники команд вносять прізвища гравців у 

протокол. Арбітри зобов’язані перевірити ідентичність особи гравців, що 

виходять на майданчик, а також відповідність запису у рапорті арбітра із 

Заявковим листом.  

 

8. Керівництво змагань.  

Загальне керівництво здійснює Управління в справах сім’ї, молоді, 

фізкультури і спорту Калуської міської ради та міська Федерація футболу. 

Безпосереднє проведення турніру покладається на Комітет з проведення 
змагань. Офіційна сторінка в мережі Інтернет: www.ffk.kalush.net, 

електронна адреса: ffk.kalush@ukr.net.  

Контактні телефони: +380663792565; +380982512511.  

 

9. Фінансування.  

Витрати по організації і проведенню змагань здійснюються за кошти 

Управління, Федерації футболу м. Калуша, спонсорів та вступних внесків 

команд, які становлять: 2000  гривень. Зібрані кошти будуть витрачені на 

оренду ігрового залу, харчування суддів і лікаря. Оплата відрядження та 

харчування учасників змагань здійснюється за кошти відряджуючих 

організацій. 

 

Реквізити для сплати турнірного внеску:  

Федерація футболу міста Калуша  

Розрахунковий рахунок № UA123808050000000026009504754 

МФО 380805, ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» Ідентифікаційний 

код – 40128861  

з поміткою: «Безповоротна фінансова допомога (грошовий обов'язковий 
внесок) за участь  в Чемпіонаті м. Калуша з футзалу». 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ffk.kalush.net/
http://www.ffk.kalush.net/
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 «ЗАТВЕРДЖУЮ»    «ЗАТВЕРДЖУЮ»  

25  грудня  2020 р.                              25  грудня  2020 р.                          
Начальник управління в  

справах сім’ї, молоді, фізичної   Голова Федерації футболу м.     

          Калуша 
                                       культури і спорту 

  
__________ Євген Геренда                   ___________ Михайло Клим   

  
  
  
  
  
  

 

РЕГЛАМЕНТ  
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футзалу серед аматорських команд сезону 
2020/2021 р. р.  
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м. Калуш  
  

1. Мета і завдання.  

• Популяризація футзалу, як виду спорту.  

• Пропаганда здорового способу життя.  

• Визначення команд-призерів Відкритої Першості Калуша з футзалу 

серед аматорів. 

• Виконання програми розвитку футболу.    

2. Час та місце проведення.  

Змагання Відкритої Першості міста Калуша з футзалу серед аматорів 

проводяться на базі спортивного комплексу ДЮСШ «Сокіл» по вул. 

Литвина, 2 з 26 грудня 2020 року по 29 березня 2021 року.     

3. Учасники змагань.  

До участі в турнірі запрошуються аматорські команди, вік учасників – 16 

років і старші. Склад команди – 15 чоловік: 4 гравці в полі, воротар і 10 

запасних. Учасниками Відкритої Першості міста Калуша з футзалу серед 

аматорських команд не можуть бути арбітри, які обслуговують дані 

змагання. До всіх команд-учасниць вводяться обов’язкові вимоги – єдина 

форма (одинакові гетри, футболки, труси). Без відповідної футбольної 

екіпіровки гравці до проведення матчу не допускаються! У випадку 

однакової по кольору форми команда "гості" (в протоколі вказується 

другою) використовує запасний комплект ігрової форми.    

4. Система проведення змагань.  

Змагання проводяться згідно діючих Правил гри у футзал. На першому 

етапі Відкрита Першість міста Калуша пройде у двох групах, які сформовані 

згідно рейтингу команд минулого сезону, за коловою системою (в одне 

коло). 

Склад групи «А»: 1. ФК «Гуменів» (Гуменів), 2. ФК «Перекоси» (Перекоси), 

3. «Орандж» (Калуш), 4. «Дністер-плюс» (Калуш), 5. ФК «Довгий 

Войнилів» (Довгий Войнилів), 6. «Котятич» (Голинь), 7. ФК «Завадка» 

(Завадка), 8. «Оболонь-Підгірки» (Калуш), 9. «Червона Валіза» (Калуш), 

10. ФК «Тужилів» (Тужилів), 11. ФК «Підгора-U21» (Голинь). 

Склад групи «Б»: 1. «Штурм» (Сівка-Калуська), 2. «Чайка» (Калуш), 3. ФК 

«Копанки» (Копанки), 4. «Сокіл-2» (Голинь), 5. «Євробуд» (Калуш), 6. 
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«Тризуб» (Старий Угринів),  7. ФК «Калуш-U17» (Калуш), 8. ФК «Новиця» 

(Новиця), 9. «Оскар» (Калуш), 10. ФК «Перекоси» (Перекоси), 11. ФК 

«Довгий Войнилів-2» (Довгий Войнилів). 

На другому етапі команди в стикових матчах з однієї гри визначать 

підсумкові місця в турнірній таблиці. Для команд, які претендують на 

призові місця змагання продовжаться за такою схемою: 1-ше місце група 

«А» – 2-ге місце група «В», 1-ше місце група «Б» – 2-ге місце група «А». 

Переможці цих пар зіграють за 1-ше і 2-ге призові місця, переможені – 

визначать володаря 3-го призового місця. 

 

 

5. Визначення переможців.  

На першому груповому етапі однаковій кількості набраних очок у двох і 

більше команд, місця команд визначаються за такими показниками:  

• за більшою кількістю очок набраних у матчах між цими командами;  

• більша кількість перемог у матчах між цими командами;  

• краща різниця забитих і пропущених м’ячів у матчах між цими 

командами;  

• більша кількість м’ячів забитих у матчах між цими командами;  

• більша кількість перемог у всіх матчах;  

• краща різниця забитих і пропущених м’ячів у всіх матчах;  

• більша кількість м’ячів забитих у всіх матчах.  

При абсолютній рівності показників місця команд визначає жереб. 

На другому етапі переможець визначається у грі тривалістю 2 тайми по 15 

хвилин чистого часу, відлік ведеться хронометристом. Якщо основний час 

матчу закінчується унічию, то переможець визначиться в серії 6-метрових 

штрафних ударів. 

Чотири кращі команди отримують у наступному сезоні право на виступ у 

вищій за рангом лізі Відкритого Чемпіонату міста Калуша з футзалу. У 

випадку відмови однієї чи декількох з них від участі, вакансії будуть 

заповнятись за спортивним принципом, тобто – їх місце займає команда, 

яка йде наступною в турнірній таблиці.  

  

6. Нагородження.  

Команда-переможець та призери Відкритої Першості міста Калуша з 

футзалу будуть відзначені грамотами Управління в справах сім’ї, молоді, 
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фізичної культури і спорту, медалями, а також призами в індивідуальних 

номінаціях «кращий бомбардир», «кращий воротар» і «кращий гравець». 

 

7. Заявки команд.  

У Відкритій Першості міста Калуша з футзалу зможуть брати участь тільки 

зареєстровані та заявлені через Єдину базу даних УАФ гравці. Термін 

подачі заявок – до 20 листопада 2019 року. Максимальна кількість гравців, 

яких вносять до заявки, не може перевищувати 15 чоловік. 

Протягом футзального сезону-2019/2020 кожен футболіст може бути 

зареєстрований щонайбільше у трьох клубах (командах) і має право 

виступати в офіційних змаганнях УАФ тільки за два клуби (команди). 

Перший заявковий період триває з 10 листопада до 12 грудня 2019 року, 

другий заявковий період – з 14 січня до 5 лютого 2020 року. 

Гравці, які вперше беруть участь в змаганнях і не внесені до Єдиної бази 

даних УАФ, подають актуальну фотографію розміром 3х4 см і якісну 

фотокопію паспорта громадянина України або закордонного паспорта. На 

кожну команду-учасницю змагань виготовляється Заявковий лист, який 

публікується на сайті Федерації футболу м. Калуша. 

Гравці віком молодші 16-ти років можуть брати участь в складі команди 

спеціалізованого відділення ДЮСШ (ДЮФК) під керівництвом 

кваліфікованого тренера. Заявка такої команди може перевищувати 

кількість 15 чоловік. 

До початку матчу представники команд вносять прізвища гравців у 

протокол. Арбітри зобов’язані перевірити ідентичність фотокарток на 

Заявковому листі з особами гравців, що виходять на майданчик, а також 

відповідність запису у рапорті арбітра із Заявковим листом.  

 

8. Керівництво змагань.  

Загальне керівництво здійснює Управління в справах сім’ї, молоді, 

фізкультури і спорту Калуської міської ради та міська Федерація футболу. 

Безпосереднє проведення турніру покладається на Комітет з проведення 
змагань. Офіційна сторінка в мережі Інтернет: www.ffk.kalush.net, 

електронна адреса: ffk.kalush@ukr.net.  

Контактні телефони: +380663792565; +380982512511.  

 

 

 

 

http://www.ffk.kalush.net/
http://www.ffk.kalush.net/
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9. Фінансування.  

Витрати по організації і проведенню змагань здійснюються за кошти 

Управління, Федерації футболу м. Калуша, спонсорів та вступних внесків 

команд, які становлять: 2250  гривень. Зібрані кошти будуть витрачені на 

оренду ігрового залу, харчування суддів і лікаря. Оплата відрядження та 

харчування учасників змагань здійснюється за кошти відряджуючих 

організацій. 

 

Реквізити для сплати турнірного внеску:  

Федерація футболу міста Калуша  

Розрахунковий рахунок № UA123808050000000026009504754 

МФО 380805, ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» Ідентифікаційний 

код – 40128861  

з поміткою: «Безповоротна фінансова допомога (грошовий обов'язковий 
внесок) за участь  в Першості м. Калуша з футзалу». 
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 «ЗАТВЕРДЖУЮ»    «ЗАТВЕРДЖУЮ»  

28  грудня  2020 р.                              28  грудня  2020 р.                          
Начальник управління в  

справах сім’ї, молоді, фізичної   Голова Федерації футболу м.     

          Калуша 
                                       культури і спорту 

  
__________ Євген Геренда                   ___________ Михайло Клим   

  
  
  
  
  
  

 

РЕГЛАМЕНТ  
проведення Відкритого Кубка міста Калуша з 

футзалу імені Юрія Тепчука серед аматорських 
команд сезону 2020/2021 р. р.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

«ЗАТВЕРДЖУЮ» 
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м. Калуш  

  

1. Мета і завдання. 

• Вшанування пам’яті Юрія Тепчука. 

• Популяризація футзалу, як виду спорту.  

• Пропаганда здорового способу життя.  

• Визначення володаря кубка.  

• Виконання програми розвитку футболу. 

  

2. Час та місце проведення.  

Змагання проводяться на базі спортивного комплексу ДЮСШ «Сокіл» по 

вул. Литвина, 2 з 2 січня 2021 року по 9 березня 2021 року. 

 

3. Учасники змагань.  

Розіграш Кубка є одним з основних турнірів, тому всі команди-учасниці 

Відкритого чемпіонату (першості) міста Калуша з футзалу зобов’язані взяти 

в ньому участь. 

4. Система проведення змагань.  

Матчі на всіх етапах складаються з однієї гри, господарем поля є команда, 

яка згідно жеребкування визначена у парі першою. Тривалість кожного 

матчу – 2 тайми по 15 хвилин. Пари визначаються сліпим жеребкуванням, 

черговість матчів формується згідно сумарного рейтингу команд-учасниць 

кубкового матчу за підсумками минулорічного сезону: першою розпочинає 

етап пара з найнижчим рейтингом, а завершує – з найвищим. 

 

5. Визначення володаря Кубка.  

До наступного етапу виходить команда, яка забила більше м'ячів протягом 

матчу. За нічийного результату то переможець визначається у серії ударів з 

6-метрової позначки. 

Фінальний матч розіграшу Кубка міста проводиться з однієї гри тривалістю 

2 тайми по 15 хвилин чистого часу, відлік ведеться хронометристом. У 

випадку нічийного результату призначається додатковий час – 2 тайми по 

5 хвилин без перерви. Якщо додатковий час матчу закінчується унічию, то 

переможець визначиться в серії 6-метрових штрафних ударів. 
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6. Заявки команд.  

У змаганнях Відкритого Кубка міста Калуша з футзалу імені Юрія Тепчука 

можуть брати участь тільки зареєстровані та заявлені через Єдину базу 

даних ФФУ гравці. У розіграші Кубка діють ті ж заявки, що й у чемпіонаті 

міста. 

 

7. Нагородження.  

Обидві команди-учасниці фінального матчу зобов’язані взяти участь у 

церемоніях відкриття та нагородженні. Учасники фіналу Відкритого Кубка 

міста Калуша з футзалу імені Юрія Тепчука відзначаються грамотами 

Управління в справах сім’ї, молоді, фізичної культури і спорту, а також 

індивідуальними призами в номінаціях «кращий бомбардир» і «кращий 

гравець». Команда-переможець нагороджується перехідним Кубком. 

 

8. Керівництво змагань.  

Загальне керівництво здійснює Управління в справах сім’ї, молоді, 

фізкультури і спорту Калуської міської ради та міська Федерація футболу. 

Безпосереднє проведення турніру покладається на Комітет з проведення 
змагань. Офіційна сторінка в мережі Інтернет: www.ffk.kalush.net, 

електронна адреса: ffk.kalush@ukr.net. 

 

9. Фінансування.  

Витрати по організації і проведенню змагань здійснюються за кошти 

Управління і Федерації футболу міста Калуша. Оплата відрядження та 

харчування учасників здійснюється за кошти відряджуючих організацій.  

 

10. Додаткові положення.  

Роз’яснення про порядок трактування п. 14 «Правил гри у футзал»: в 

матчах Кубка міста процедура виконання десятиметрових штрафних ударів 

розпочинається з п’ятого накопиченого фолу, а у фінальному матчі – з 

шостого накопиченого фолу, скоєного кожною командою в кожному таймі. 

Зі стадії 1/4 фіналу остання хвилина другого тайму проводиться з "чистим" 

часом, тобто арбітр-хронометрист зупиняє таймер при виході м'яча з гри. 

http://www.ffk.kalush.net/
http://www.ffk.kalush.net/
mailto:ffk.kalush@ukr.net

