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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 

26 грудня 2021 року по 27 березня 2022 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 сезону 2021/2022 р. р. 

прийматимуть наступні команди: «Будівельник» (Калуш), «Заряд» (Довжка), ФК 

«Підгірки» (Калуш), «Сокіл» (Голинь), «Будівельник-2» (Калуш), ФК «Брошнів» 

(Брошнів-Осада), «Підгора» (Голинь), ФК «Перекоси» (Перекоси), ФК «Гуменів» 

(Гуменів), «Євробуд» (Калуш), ФК «Тужилів» (Тужилів), «Орандж» (Калуш), 

«Оболонь-Підгірки» (Калуш), ФК «Довгий Войнилів» (Довгий Войнилів), 

«Підгора-U21» (Голинь), ФК «Завадка» (Завадка), «Чайка» (Калуш), ФК «Калуш-

U16» (Калуш), ФК «Перекоси-2» (Перекоси), ФК «Новиця» (Новиця), «Штурм» 

(Сівка-Калуська), «Тріумф» (Довгий Войнилів), ФК «Мостище» (Мостище), ФК 

«Мостище-2» (Мостище), «Стройбаза» (Калуш), ФК «Негівці» (Негівці), «Колос» 

(Збора), «Галичина» (Голинь), «Єдність» (Перевозець), ФК «Тужилів-2» 

(Тужилів), «Платинум» (Долина). 

 

5. Визначення переможців.  
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Змагання пройдуть у два етапи.  На першому матчі пройдуть в двох підгрупах за 

коловою системою в одне коло. Місця команд в підгрупах визначаються за 

кількістю набраних очок у всіх матчах. При однаковій кількості набраних очок у 

двох і більше команд, місця в турнірній таблиці визначаються за наступними 

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 команди визначать підсумкові місця в турнірній таблиці в 

стикових матчах. Команди, які посядуть перші місця в підгрупах, визначать 

чемпіона та срібного призера змагань. Команди які посядуть другі місця в 

підгрупах визначать бронзового призера змагань. Решта команд визначать місця з 

п’ятого по тридцять перше. 

Вищу лігу на наступний сезон 2022-2023 р. р. складуть команди які займуть з 1 по 

14 місце  за підсумками сезону 2021-2022 р. р. У випадку відмови однієї команди 

чи декількох з них від участі, вакансії будуть заповнятись за спортивним 

принципом, тобто – їх місце займає команда, яка йде наступною в турнірній 

таблиці. Решта команд братимуть участь в Першій лізі. 

  

6. Нагородження.  

Команда-переможець і призери чемпіонату, а також володар Кубка міста Калуша 

з футзалу будуть відзначені грамотами Управління в справах сім’ї, молоді, 

фізичної культури і спорту, медалями та призами в індивідуальних номінаціях 

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

 

7. Заявки команд.  

Термін подачі заявок – до 23 грудня 2021 року. Максимальна кількість гравців, 

яких вносять до заявки, не може перевищувати 15 чоловік. 

Протягом змагань Відкритого чемпіонату міста Калуша з футзалу в сезоні 

2021/2022 р. р. кожен футболіст має право виступати тільки за одну команду. 

Заявковий період триває до 23 грудня 2021 року, Гравці, які вперше беруть участь 

в змаганнях і не внесені до бази даних КРАФ, подають актуальну фотографію 

розміром 3х4 см і якісну фотокопію паспорта громадянина України або 

закордонного паспорта. 
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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 Калуська районна Асоціація футболу та 

Управління в справах сім’ї, молоді, фізкультури і спорту Калуської міської ради. 

Безпосереднє проведення турніру покладається на Комітет з проведення змагань. 

Офіційна сторінка в мережі Інтернет: www.ffk.kalush.net, електронна адреса: 

fytkalyshrn@gmail.com. Контактний телефон: +380 957181981 

 

9. Фінансування.  

Витрати по організації і проведенню змагань здійснюються за кошти Управління 

в справах сім’ї, молоді, фізкультури і спорту Калуської міської ради, спонсорів та 

вступних внесків команд, які становлять: 2000  гривень. Зібрані кошти будуть 

витрачені харчування суддів і лікаря. Оплата відрядження та харчування 

учасників змагань здійснюється за кошти відряджуючих організацій. 

10.Додаткові положення.  

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

Відкритого чемпіонату міста Калуша з футзалу серед процедура виконання 

десятиметрових штрафних ударів розпочинається з п’ятого накопиченого фолу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ffk.kalush.net/
http://www.ffk.kalush.net/
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РЕГЛАМЕНТ  
проведення Відкритого Кубка міста Калуша з футзалу 

імені Юрія Тепчука серед аматорських команд сезону 

2021/2022 р. р.  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

м. Калуш  
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1. Мета і завдання. 

• Вшанування пам’яті Юрія Тепчука. 

• Популяризація футзалу, як виду спорту.  

• Пропаганда здорового способу життя.  

• Визначення володаря Кубка міста Калуша з футзалу імені Юрія Тепчука.  

• Виконання програми розвитку футболу. 

  

2. Час та місце проведення.  

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

Литвина, 2 з 26 грудня 2021 року по 27 березня 2022 року. 

 

3. Учасники змагань.  

Розіграш Кубка міста Калуша з футзалу імені Юрія Тепчука є одним з основних 

турнірів, тому всі команди-учасниці чемпіонату 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. 

 

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. 

 

6. Заявки команд.  

У змаганнях Відкритого Кубка міста Калуша з футзалу імені Юрія Тепчука 

можуть брати участь тільки зареєстровані та заявлені через базу даних КРАФ 

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

 

7. Нагородження.  
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Обидві команди-учасниці фінального матчу зобов’язані взяти участь у церемоніях 

відкриття та нагородження. 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 Калуська районна Асоціація футболу, Управління 

в справах сім’ї, молоді, фізкультури і спорту Калуської міської ради. 

Безпосереднє проведення турніру покладається на Комітет з проведення змагань. 

Офіційна сторінка в мережі Інтернет: www.ffk.kalush.net, електронна адреса: 

fytkalyshrn@gmail.com. 

 

9. Фінансування.  

Витрати по організації і проведенню змагань здійснюються за кошти Управління і 

Калуської районної Асоціації футболу. 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 1/2 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/

