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РЕГЛАМЕНТ 

проведення другого Відкритого чемпіонату та розіграшу Кубка 

міста Калуша з футболу сезону 2013 року 

 

1. Мета і завдання. 
1.1. Чемпіонат і розіграш Кубка міста Калуша з футболу серед аматорів проводиться з метою: 

 популяризації футболу, як виду спорту;  
 пропаганди здорового способу життя;  
 визначення кращої команди; 
 виконання програми розвитку футболу.  

 

2. Керівництво змаганнями. 
2.1. Загальне керівництво здійснює Управління в справах сім’ї, молоді, фізкультури і спорту Калуської 
міської ради та міська Федерація футболу (далі – ФФК).  
2.2. Безпосереднє проведення турніру покладається на суддівську колегію. Інформаційна підтримка – 
за сприяння ФК «Калуш» (www.fc.kalush.net). 
 

3. Час та місце проведення.  
3.1. Змагання чемпіонату і розіграшу Кубка проводяться на базі стадіонів ЗОШ №6 м. Калуша, 
мікрорайону Хотінь і центрального міського стадіону «Хімік» за коловою системою (весна-осінь у два 
кола) з 25 травня по 22 вересня 2013 року. 
3.2. Розіграш Кубка міста розглядається ФФК як один із основних турнірів, тому всі команди 
зобов’язані змагатися за почесний приз міського футболу. 
3.3. Умови розіграшу Кубку міста викладені у Додатку №1 до цього Регламенту. 
 

4. Учасники змагань. 
4.1. До участі запрошуються аматорські команди міста Калуша і Калуського району, вік учасників – 
шістнадцять років і старші. 
4.2. Гравці-учасники чемпіонату і розіграшу Кубка міста Калуша повинні мати статус футболіста 
„аматора” та бути зареєстровані, відмічені на території України тільки в одному футбольному клубі 
(команді). Відповідальність за дотримання цього пункту покладається на представників команд, а 
випадки порушення – розглядаються на засіданні Контрольно-Дисциплінарного Комітету (далі – 
КДК). 
4.3. Учасниками змагань не можуть бути арбітри, які обслуговують дані змагання. 
 

5. Умови проведення змагань. 
5.1. Змагання чемпіонату та розіграшу Кубка міста проводяться згідно діючих Правил гри у футбол. 
5.2. При проведенні матчів чемпіонату та розіграшу Кубка міста у рапорт арбітра вносять прізвища 
18-ти футболістів (11 основних і 7 запасних). У ході одного матчу чемпіонату і розіграшу Кубку міста 
дозволяється заміна 7-ми гравців. 
5.3. Футболіст, внесений до рапорту арбітра матчу, вважається учасником гри, навіть якщо він не 
виходив на поле. 
5.4. У випадку, якщо кольори форми команди гостей та господарів співпадають, то на вимогу арбітра 
матчу, команда господарів зобов’язана поміняти форму. Форма воротаря за кольором повинна 
відрізнятися від форми футболістів обох команд.  
5.5. Футболка гравця повинна мати номер на спині, під яким гравець вноситься в рапорт арбітра. 
5.6. Команди господарів поля зобов’язані забезпечити розмітку футбольного поля, 2 (два) футбольні 
м’ячі, які відповідають Правилам гри, 2 (два) прапорці для асистентів арбітра (рекомендовані 
параметри: розмір полотнища 30 х 40 см, довжина древка – 45 см, діаметр – 15 мм). 
5.7. Керівники команди господаря поля зобов’язані до початку матчу представити арбітру медичного 
працівника з арсеналом необхідних медикаментів. Без присутності медичного працівника арбітр не 
розпочинає матч. 



5.8. Представники команд зобов’язані за 10 хвилин до початку матчу внести у рапорт арбітра 
прізвища, імена футболістів на даний матч, вказати їх номери і представити арбітру матчу карточки 
учасників змагань. Команда-господар поля заповнює рапорт арбітра першою. 
5.9. Рапорт арбітра підписується тренерами, капітанами команд до початку матчу. Ігри чемпіонату 
міста проводяться згідно з календарем змагань, який затверджується суддівською колегією. 
5.10. Матчі чемпіонату та розіграшу Кубку міста повинні розпочинатися у точно визначений 
календарем змагань час. У випадку, коли команда гостей запізниться на календарний матч, то матч 
відбудеться лише тоді, коли запізнення буде не більше 45 хвилин. Час запізнення відраховуєься 
арбітром від офіційно призначеного початку матчу. Команда-господар не має права на запізнення. 
5.10. У випадку неявки на гру команди, цій команді зараховується технічна поразка (-:+), а 
супернику – технічна перемога (+:-). 
5.11. За допущені дві неявки команда знімається із змагань. Всі результати за участю знятої команди 
анулюються, якщо вона провела менше 50% матчів. Якщо команда, що вибула, зіграла більше 50% 
матчів, то у всіх наступних матчах їй зараховують технічні поразки (-:+), а суперникам – технічні 
перемоги (+:-). 
5.12. Кожна неявка команди на календарний матч розглядається КДК ФФК. 
5.13. Участь у матчі неоформленого у встановленому порядку чи дискваліфікованого гравця 
розглядається на засіданні КДК. 
5.14. Переноси календарних матчів можливі тільки у окремих випадках за рішенням суддівської 
колегії. 
 

6. Заявки команд. 
6.1. Кожна команда в обов’язковому порядку на участь у чемпіонаті та Кубку міста подає заявочний 
лист, причому дозволяється заявляти не більше 25 футболістів. 
6.2. Оформлення заявочної документації здійснюється ФФК.  
6.3. Для заявки футболістів керівники команд зобов’язані представити наступні документи: 

 заявочний лист встановленого зразка, завірений підписами і печатками лікаря; 

 одна фотокартка розміром 3,5 х 4,5 см на кожного гравця команди згідно з заявочним 
листом; 

 оригінал або копія першої сторінки паспорта кожного гравця, а у разі відсутності паспорта за 
віком – оригінал або копія свідоцтва про народження. 

6.4. Заявка та дозаявка футболістів проводиться згідно реєстраційних заявочних періодів, а саме: 

 перший рестраційний заявочний період з 14 по 20 травня; 
 другий рестраційний заявочний період з 1 по 31 серпня. 

 

7. Визначення місць. 
7.1. Змагання визначають переможця і призерів чемпіонату, місця визначаються за більшою 
кількістю очок набраних у всіх матчах.  
7.2. При однаковій кількості набраних очок у двох і більше команд, місця визначаються за такими 
показниками:  

 краща різниця забитих і пропущених м’ячів у всіх матчах;  
 більша кількість перемог у всіх матчах;  
 більша кількість м’ячів забитих у всіх матчах.  

7.3. При рівності цих показників у двох і більше команд місця визначаються:  

 за більшою кількістю очок набраних 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. 

7.4. При абсолютній рівності показників місця визначає жереб, а для команд, які претендують на 
перемогу в чемпіонаті, призначається додаткова гра. Якщо основний час ”золотого” матчу 
закінчиться внічию, то призначається додатковий час (два тайми по 15 хвилин без перерви). Якщо й 
додатковий час закінчиться внічию, то переможець визначиться в серії 11-метрових штрафних 
ударів. 
 

8. Фінансування. 
8.1. Витрати по організації і проведенню змагань здійснюються за кошти Управління в справах сім’ї, 
молоді, фізкультури і спорту Калуської міської ради, спонсорів та команд-учасниць. 
8.2. Оплата відрядження та харчування учасників змагань здійснюється за кошти відряджуючих 
організацій.  
 

9. Нагородження.  
9.1. Команди-призери чемпіонату міста Калуша з футболу будуть відзначені грамотами Управління в 
справах сім’ї, молоді, фізичної культури і спорту, медалями, а також грошовими преміями та 
індивідуальними призами кращому гравцю, воротарю і бомбардиру. 


