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1. Мета і завдання.  

• Популяризація футзалу, як виду спорту.  

• Пропаганда здорового способу життя.  

• Визначення чемпіона і володаря Кубка Калуського району з 

футзалу серед аматорів. 

• Виконання програми розвитку футболу.  
  

2. Час та місце проведення.  

Змагання чемпіонату і розіграшу Кубка Калуського району з футзалу 

серед аматорів проводяться на базі спортивного комплексу ДЮСШ 

«Сокіл» по вул. Литвина, 2 з 4-го грудня 2022 року по 26-те березня 

2023 року.   
  

3. Учасники змагань.  

До участі в змаганнях чемпіонату і розіграші Кубка Калуського 

району з футзалу запрошуються аматорські команди, вік учасників – 16 

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

запасних. В складі команд-учасниць чемпіонату і розіграшу Кубка 

Калуського району в не можуть бути заявлені арбітри, які 

обслуговують ці змагання. 

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. 

До гравців усіх команд діють 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 "гостей" (в протоколі вказується 

другою) використовує запасний комплект ігрової форми.    

4. Умови проведення.  

В сезоні 2022/2023 р. р.  склад чемпіонату Калуського району 

формують команди: «Будівельник» (Калуш), «Сокіл» (Голинь), ФК 

«Гуменів» (Гуменів),  «Будівельник-2» (Калуш), ФК «Підгірки» 
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(Калуш), «Платинум» (Долина), ФК «Брошнів» (Брошнів-Осада), 

«Підгора» (Голинь), «Євробуд» (Калуш), ФК «Тужилів» (Тужилів), ФК 

«Мостище» (Мостище), «Штурм» (Сівка-Калуська), «Заряд» (Довжка), 

«Орандж» (Калуш), ФК «Перекоси» (Перекоси), «Стройбаза» (Калуш), 

«Гата» (Калуш), «Оболонь» (Калуш), ФК «Мостище-2» (Мостище), ФК 

«Тужилів-2» (Тужилів), «Рембудвест» (Сівка-Калуська), ФК 

«Станькова» (Станькова), «Пробій» (Калуш), ФК «2017» (Брошнів-

Осада). 

Змагання проводяться згідно діючих Правил гри у футзал у два 

етапи.  На першому етапі сліпим жеребкуванням команди діляться на 

дві групи по 12 команд в кожній. Матчі в групах пройдуть за коловою 

системою в одне коло, після якої буде сформовано дві ліги. 

До Першої ліги увійдуть по шість кращих команд з кожної групи із 

заліковими очками, які були набрані в матчах з суперниками, що 

посядуть місця з 1-го по 6-те. До Другої ліги увійдуть шість інших 

команд з кожної групи, які посядуть місця з 7-го по 12-те, з усіма 

набраними на першому етапі очками. 

На другому етапі учасники Першої і Другої ліги почергово 

проведуть стикові матчі проти усіх команд, які увійшли до відповідної 

ліги з протилежної групи. 

 

5. Визначення переможців. 

Команди, які у підсумку посядуть перші три місця в турнірі Першої 

ліги, визначать чемпіона Калуського району з футзалу та срібного і 

бронзового призерів змагань. Команди які посядуть перші місця в 

іншому турнірі визначать переможця, а також срібного та бронзового 

призерів Другої ліги. 

Місця команд як на першому, так і на другому етапах, визначаються 

за більшою кількістю набраних залікових очок. При однаковій кількості 

набраних очок у двох і більше команд визначення підсумкових місць в 

турнірній таблиці формується за наступними показниками:  

• за більшою кількістю очок набраних у матчах між цими 

командами;  

• більша кількість перемог у матчах між цими командами;  
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• 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 усіх показників місця команд визначає 

жереб, а для визначення чемпіона Калуського району з футзалу 

проводиться додаткова гра між цими командами. 

За підсумками сезону 2022-2023 р. р. з дванадцяти кращих команд 

буде сформована Перша ліга чемпіонату Калуського району з футзалу. 

У випадку відмови однієї чи декількох команд від участі, вакансії 

будуть заповнені за спортивним принципом, тобто – їх місце займає 

команда, яка йде наступною в турнірній таблиці. 

 

6. Кубок району.  

Розіграш Кубка Калуського району з футзалу є одним з основних 

турнірів, тому всі команди-учасниці чемпіонату зобов’язані взяти в 

ньому участь. На всіх етапах пари команд визначаються сліпим 

жеребкуванням. 

Матчі складаються з однієї гри, господарем поля є команда, яка 

згідно жеребкування випадає у парі першою. Тривалість кожного матчу 

– 2 тайми по 15 хвилин. Зі стадії 1/2 фіналу розіграшу Кубка остання 

хвилина другого тайму проводиться з "чистим" часом, тобто арбітр-

хронометрист зупиняє таймер при виході м'яча з гри. 

До наступного етапу проходить та команда, яка забила більше м'ячів 

протягом матчу. За нічийного результату переможець визначається в 

серії ударів з 6-метрової позначки. 

Фінальний матч розіграшу Кубка Калуського району проводиться з 

однієї гри тривалістю два тайми по 15 хвилин чистого часу, відлік 

ведеться хронометристом. У випадку нічийного результату 

призначається додатковий час – два тайми по 5 хвилин без перерви. 

Якщо і додатковий час матчу закінчується унічию, то переможець 

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

Протягом змагань сезону 2022/2023 р. р. кожен футболіст має право 

виступати тільки за одну команду. Для уточнення осіб гравців 

використовуються Заявкові листи в електронній формі, які доступні на 

сайті за цим посиланням: http://ffk.kalush.net/footzal/zayavky-uchasnykiv. 

Внесення нових гравців до Заявкового листа можливе з понеділка по 

п’ятницю до 18.00 години, в ігрові дні зміни до заявок не проводяться. 

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

Кінцевий термін внесення змін до заявок – 20 грудня 2022 року. 

Максимальна кількість гравців, яких вносять до заявки, не може 

перевищувати 15 чоловік. Другий заявковий період, на протязі якого 

кожна команда зможе дозаявити двох гравців, буде тривати з 16 до 20 

січня 2022 року. 

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

даних КРАФ, зобов'язані подати актуальну фотографію розміром 3 х 4 

см, а також якісну фотокопію паспорта громадянина або закордонного 

паспорта України. 

 

8. Нагородження.  

Команди-призери чемпіонату, фіналіст і володар Кубка Калуського 

району з футзалу будуть відзначені Кубками, медалями і дипломами 

Калуської районної Асоціації футболу, а також наступними призами в 

індивідуальних номінаціях: «кращий бомбардир чемпіонату Калуського 

району з футзалу», «кращий воротар чемпіонату Калуського району з 

футзалу», «кращий гравець чемпіонату Калуського району з футзалу» і 

«кращий гравець фінального матчу Кубка Калуського району з 

футзалу». 

 

9. Керівництво змагань.  

Загальне керівництво здійснює Калуська районна Асоціація футболу, 

безпосереднє проведення турніру покладається на Комітет з проведення 

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

електронна адреса: fytkalyshrn@gmail.com. 

http://ffk.kalush.net/footzal/zayavky-uchasnykiv
http://www.ffk.kalush.net/
http://www.ffk.kalush.net/
mailto:fytkalyshrn@gmail.com
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Контактний телефон:  

    +380957181981 

 

10.  Фінансування.  

Всі витрати по організації і проведенню змагань здійснюються за 

рахунок вступних внесків команд, які становлять: 7250  гривень. Оплата 

відрядження та харчування учасників змагань здійснюється за кошти 

відряджуючих організацій. 

 

11.  Додаткові положення.  

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

матчах чемпіонату і розіграшу Кубка Калуського району з футзалу 

процедура виконання десятиметрових штрафних ударів розпочинається 

з п’ятого накопиченого фолу, а у випадку проведення "золотого" матчу 

чемпіонату та у фінальному матчі Кубка процедура виконання 

десятиметрових штрафних ударів розпочинається з шостого 

накопиченого фолу, отриманого кожною командою в кожному з таймів. 

На другому етапі в матчах команд Першої ліги чемпіонату 

Калуського району сезону 2022-2023 р. р. остання хвилина другого 

тайму проводиться з "чистим" часом, тобто арбітр-хронометрист 

зупиняє таймер при виході м'яча з гри. 
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про порядок застосування дисциплінарних санкцій 

чемпіонату та розіграшу Кубка Калуського району з 

футзалу сезону 2022/2023 р. р.  
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1. Загальні положення.  

Керівники команд, тренери і футболісти та працівники обслуговуючого 

персоналу, які беруть участь у міських змаганнях з футзалу, зобов’язані 

неухильно виконувати усі вимоги Правил гри та Регламенту.  

  

2. Відповідальність учасників змагань.  

За порушення чи невиконання Правил гри і Регламенту до учасників 

міських змагань з футзалу застосовуються дисциплінарні санкції. 

Рішення про застосування дисциплінарних санкції покладається на 

арбітрів, головного суддю змагань і Контрольно-дисциплінарний 

комітет Калуської районної Асоціації футболу.  

  

3. Порядок застосування.  

У відповідності до Правил гри, виключно арбітр має право 

застосовувати дисциплінарні санкції у вигляді попередження (жовті 

картки) чи вилучення (червоні картки) до, під час та після матчу 

стосовно його учасників.  

  

4. Облік.  

Команди самостійно ведуть облік дисциплінарних санкцій, 

відповідальність покладається на представників команд. Дисциплінарні 

санкції у вигляді попередження в чемпіонаті не враховуються в іграх 

розіграшу Кубка і навпаки. Дисциплінарні санкції в чемпіонаті у 

вигляді вилучення (стосується тільки прямої червоної картки!) 

враховуються в іграх розіграшу Кубка і навпаки.  

  

• два попередження, отримані в одному матчі є вилученням, тому 

вони не враховуються ні до раніше винесених попереджень, ні 

після;  

• за перші 3 (три) попередження, отримані в матчах чемпіонату 

гравець карається дискваліфікацією на 1 (одну) гру;  
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• за кожні отримані наступні 3 (три) попередження, отримані в 

матчах чемпіонату, дискваліфікація відповідно збільшується на 1 

(одну) гру;  

• за 3 (три) попередження, отримані в матчах Кубка гравець 

карається дискваліфікацією на 1 (одну) гру;  

• гравець, який був вилучений з поля за друге попередження, 

автоматично отримує дискваліфікацію на 1 (одну) гру;  

• якщо матч не відбувся з вини команди суперника, то ця гра 

зараховується до терміну дискваліфікації гравця;  

• якщо матч не відбувся з вини команди, гравець якої був 

дискваліфікований, то гра не зараховується до терміну 

дискваліфікації гравця;   

• у випадку коли гравець в наслідок дисциплінарних санкцій не 

відбув дискваліфікацію, а приймав участь у матчі (матчах), то 

даний матч (матчі) зараховується до терміну його дискваліфікації, 

проте команді за яку виступав дискваліфікований гравець у цьому 

матчі (матчах) зараховується технічна поразка (-:+), а команді-

супернику – технічна перемога (+:-).  

  

5.  Перелік дисциплінарних санкцій.  

Стосовно команд, які беруть участь в міських змаганнях з футзалу, 

можуть бути застосовані наступні санкції:  

• попередження;  

• зарахування технічної поразки (-:+);  

• позбавлення очок в турнірній таблиці;  

• зняття зі змагань.  

До офіційних осіб, керівників (представників) футбольних клубів 

(команд), гравців, тренерів, обслуговуючого персоналу можуть бути 

застосовані:  

• попередження;  

• дискваліфікація (усунення від виконання службових обов’язків на 

різні терміни або безстроково).  
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Перелік командних санкцій:  

1. За відмову продовжити матч чи самовільний вихід з майданчика – 

технічна поразка (-:+).  

2. За запізнення при якому відбувся матч – попередження.  

3. За запізнення через яке не відбувся матч – технічна поразка (-:+).  

4. За участь в матчі незаявленого, не вписаного в рапорт арбітра чи 

дискваліфікованого гравця – технічна поразка (-:+).  

5. За неявку на матч – технічна поразка (-:+).   

6. За другу допущену неявку – зняття із змагань. 

 

Перелік санкцій до учасників змагань:  

1. Вилучення за друге попередження або за фол останньої надії – 1 

гра.  

2. За 3-тє попередження (кубок) в сезоні – 1 гра.  

3. За 3-тє попередження (чемпіонат або першість) в сезоні – 1 гра.  

4. За кожне наступне 3-тє попередження (чемпіонат або першість) в 

сезоні + 1 гра.  

5. Вилучення за грубу гру з ризиком нанесення травми супернику – 

до  

3-х ігор.  

6. За образливі жести, слова, нецензурні вирази на адресу учасників 

змагань (партнерів по команді, суперників, арбітрів, офіційних 

осіб) чи глядачів – до 5-ти ігор.  

7. За грубу гру з нанесенням важкої травми супернику – до 5-ти ігор. 

8. За навмисний удар (поштовх) інших учасників змагань (партнерів 

по команді, суперників, арбітрів, офіційних осіб) чи глядачів – від 

3-х до 10-ти ігор. 

9. За напад, погрозу помсти, чи спробу фізичного впливу на інших 

учасників змагань (партнерів по команді, суперників, арбітрів, 

офіційних осіб) чи глядачів – дискваліфікація на певний термін. 

 

6. Застосування.  
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Гравець, на якого накладені дисциплінарні санкції (стосується 

виключно пунктів 5-9 «Переліку санкцій до учасників змагань»), 

відбуває термін дискваліфікації після оприлюднення рішення 

Дисциплінарної комісії на сайті www.ffk.kalush.net.  

Санкції (крім пунктів 1-4 «Переліку санкцій до учасників змагань»), що 

застосовані до гравців, тренерів і представників команд, переносяться 

на наступний змагальний сезон, якщо вони не вичерпались протягом 

поточного чемпіонату (першості) або розіграшу Кубка.  

  

7. Порядок подачі протестів.  

Представник команди після закінчення гри повинен попередити арбітра 

про подання протесту. Мотиви подачі протесту фіксуються арбітром в 

протоколі матчу і підписуються представником команди, яка подала 

протест.  

Про подання протесту арбітр зобов’язаний повідомити іншу сторону. У 

випадку подачі протесту арбітр до 17-ої години наступного дня після 

матчу представляє головному судді змагань письмові пояснення щодо 

протесту. Несвоєчасно подані та не зафіксовані у рапорті арбітра 

протести не розглядаються. Якщо представники команди не прибули на 

засідання Контрольно-дисциплінарного комітету для розгляду 

протесту, то в такому випадку протест розглядається без їхньої 

присутності.  

Не розглядаються протести, які подані на дії та рішення арбітра, 

асистента арбітра у зв’язку з подіями, що мали місце у грі:  

• попередження;  

• призначення або не призначення вільних, штрафних, 10-метрових 

чи 6-метрових ударів;  

• визначення виходу м’яча за межі ігрового майданчику та надання 

права введення м’яча у гру;  

• зараховане чи не зараховане взяття воріт.  

  

8.  Відповідальність арбітрів.  

Дисциплінарні санкції, які можуть бути також застосовані до арбітрів за 

неналежне виконання свої обов’язків:  

http://www.ffk.kalush.net/
http://www.ffk.kalush.net/
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• попередження;  

• дискваліфікація (відлучення від арбітражу) на певну кількість 

матчів;  

• виключення з числа арбітрів, які обслуговують міські змагання з 

футзалу.  


