
"ЗАТВЕРДЖЕНО" 

Департамент освіти, науки та 

молодіжної політики 

Івано-Франківської ОДА 

 
________________  В.Є.Кімакович 

 

"____" ______________ 2019 року 

 

 

 "ЗАТВЕРДЖЕНО" 

ГС "Івано-Франківська обласна  

федерація футболу" 

 
________________  А.В. Бондаренко 

 

"____" ______________ 2019 року 

 

"ЗАТВЕРДЖЕНО" 

Управляння спорту 

Івано-Франківської ОДА 

 
________________  О.Є. Оклієвич 

 

"____" ______________ 2019 року 

 

 

 "ЗАТВЕРДЖЕНО" 

ГС "Дитячо-юнацька футбольна ліга 

Івано-Франківської області" 

 

___________________ Ю.І. Соловей 
 

"_____" ________________2019 року  

"ЗАТВЕРДЖЕНО" 

Івано-Франківське обласне відділення 

(філія) Комітету з фізичного 

виховання та спорту МОН України 

 
_______________  М.Ф.Стефанків 

 

"____" ______________ 2019 року 

 

 "ЗАТВЕРДЖЕНО" 

Департамент охорони здоров'я 

Івано-Франківської ОДА 

 

 
_________________  М.П.Стовбан 

 

"____" ______________ 2019 року 

 

 
 
 
 
 
 

Р Е Г Л А М Е Н Т  

обласних змагань з футболу 

 

"ШКІЛЬНА ФУТБОЛЬНА ЛІГА 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ" 

2019-2020 р.р. 
 

 

 

 

 
м. Івано-Франківськ – 2019  



2 

 

І. Мета і завдання 
 

Обласні змагання з футболу "Шкільна футбольна ліга Івано-Франківської 
області" (далі –  Змагання) проводяться з метою реалізації пілотного 

проекту "UEFA GROW" в області, популяризації дитячо-юнацького 
футболу серед хлопців  та дівчат, збільшення рухової активності юних 

школярів, організації фізкультурно-оздоровчої і виховної роботи в закладах 

загальної середньої освіти, зміцнення здоров’я дітей, залучення їх до 
регулярних занять футболом, виявлення здібних футболістів.  

Пріоритетним завданням змагань є покращення спортивної інфраструктури 

закладів освіти області. 
Визначення переможців змагань та делегування їх до Всеукраїнських змагань 

на призи клубу "Шкіряний м'яч". 

 

ІІ. Керівництво Змаганнями 
 

Керівництво Змаганнями здійснює департамент освіти, науки та молодіжної 
політики Івано-Франківської ОДА, управління спорту Івано-Франківської ОДА, 

Івано-Франківське обласне відділення (філія) Комітету з фізичного виховання та 

спорту МОН України, ГС "Івано-Франківська обласна  федерація футболу", ГС 
"Дитячо-юнацька футбольна ліга Івано-Франківської області", відділи освіти 

районів, міст та ОТГ. 
Функції пов’язані з підготовкою та проведенням Змагань покладені на: 

  представників регіонального офісу проекту "UEFA GROW": 

 регіональний менеджер проекту – Микола Васильків; 

 координатор роботи з клубами та школами – Олег Волосянко; 

 координатор з розвитку, партнерства та технічного забезпечення – 
Руслан Данилевський. 

 відповідальних представників від офісу "UEFA GROW" в районах та містах 
області. 

Підготовку та проведення І та ІІ етапів Змагань здійснює районний (міський) 

організаційний комітет, який складається із представників Івано-Франківської 

обласної федерації футболу, органів управління освітою та спортом 

райдержадміністрацій (далі – РДА) міськвиконкомів (далі – МВК), ОТГ, 

методистів фізичної культури закладів загальної середньої освіти. 

Відповідальними за підготовку та проведення ІІІ та ІV етапів Змагань є обласний 

оргкомітет, до складу якого входять представники Івано-Франківської обласної 

федерації футболу, органів управління освітою та спортом облдержадміністрації. 

Склад організаційного комітету на кожному етапі Змагань не повинен 

перевищувати 6 осіб. 

 

ІІІ. Учасники Змагань 

 

До Змагань допускаються збірні команди закладів загальної середньої освіти 

районів, міст та ОТГ області. Змагання проводяться окремо серед хлопців та дівчат 

2007-2011 років народження. Для хлопців Змагання проводяться у двох вікових 

групах та одній віковій групі для дівчат. 
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Вікова група 

6-5 класи (хлопці) 

4-3 класи (хлопці) 

6-4 класи (дівчата) 

 

Команди можуть формуватися з декількох сусідніх за географічним 

положенням закладів загальної середньої освіти. 
За команду дозволяється заявляти не більше ніж 15 гравців, старший тренер-

вчитель, тренер вчитель та офіційний представник. Тільки заявлені гравці можуть 
брати участь у всіх етапах Змагань. Футболіст може бути учасником тільки одних 

змагань (вікової групи). 

До участі у Змаганнях не допускаються школярі, які зареєстровані в 

Інформаційно-статистичній базі даних Української асоціації футболу та є 

учасниками змагань Дитячо-юнацької футбольної ліги Івано-Франківської 

області. 

 

IV. Терміни проведення Змагань 

 

Етапи Терміни 

проведення 

Місце проведення Назва 

I вересень-листопад в районах / містах 

обласного значення / ОТГ 

районні та міські 

змагання в групах 

II квітень-травень в районах / містах 

обласного значення / ОТГ 

районні та міські 

фінальні змагання  

III травень Івано-Франківська область обласні зональні 
змагання 

IV травень м. Івано-Франківськ обласні фінальні 

змагання 

 

V. Етапи та система проведення Змагань 
 

Змагання проводяться в чотири етапи. 

І етап (районні та міські змагання в групах) 
Змагання в групах проводяться за коловою системою в 2-а або 3-и кола в 

залежності від кількості команд у групі (від 4-х до 6-ти). Формування груп 

відбувається в залежності від кількості учасників (шкіл-команд). Кількість матчів 
у групах не повинна бути меншою ніж 10 матчів. 

У випадку, якщо змагання серед дівчат проводяться в одній групі, то 
переможець І етапу бере участь одразу у ІІІ етапі Змагань. 

ІІ етап (районні та міські фінальні змагання) 

У фінальних змаганнях беруть участь переможці груп за підсумками першого 
етапу Змагань. Система проведення змагань для виявлення переможців ІІ етапу 

визначається відповідальними представниками від офісу "UEFA GROW" в 

районах та містах області. 
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ІІІ етап (обласні зональні змагання) 
В обласних зональних змаганнях беруть участь переможці міст та районів за 

підсумками другого етапу Змагань. Змагання ІІІ етапу – групові, ігри проводяться 

у 4-х групах, переможці яких здобувають право на участь у фінальній частині 
обласних змагань. Ігри у групах проводяться за "кубковою" системою, згідно 

жеребкування. Формування груп та проведення змагань ІІІ етапу покладається на 
представників регіонального офісу проекту "UEFA GROW". 

ІV етап (обласні фінальні змагання) 

У обласних фінальних змаганнях беруть участь переможці третього етапу 
Змагань. Система проведення змагань для виявлення переможців ІV етапу – 

кубкова (1-й день –  півфінальні ігри, 2-й день – матч за 3-є місце та фінал). Пари 

команд півфінальної стадії змагань формуються жеребкуванням. Відповідальні за 
проведення ІV етапу представники регіонального офісу проекту "UEFA GROW". 

На І та ІІ етапах заклади загальної середньої освіти ОТГ беруть участь у 
Змаганнях у складі районів та міст за територіальним принципом. 

 

VI. Умови проведення Змагань 
 

Формування груп та складання календаря І та ІІ етапів покладається на 

відповідальних представників від офісу "UEFA GROW" в районах та містах 
області. 

Формування груп та складання календаря ІІІ та ІV етапів покладається на 

представників регіонального офісу проекту "UEFA GROW". 
Змагання проводяться з урахуванням технічних вимог, зокрема: 

1. Розмір ігрового майданчика: 22 х 42 м (І, ІІ та ІІI етапи), 40 х 60 м (IV етап). 

2. Розмір футбольних воріт: 2 х 3 м (І, ІІ та ІІІ етапи), 2 х 5 м або 2 х 6 м (IV 
етап). 

3. Змагання проводять футбольним м'ячем: 6-5 класи (хлопці) та 6-4 класи 
(дівчата) – розміром № 5; 4-3 класи (хлопці) – розміром № 4. 

4. Кількість учасників заявлених за команду – 15 осіб, на футбольному полі – 5 

+ 1 (І, ІІ та ІІІ етапи), 8 + 1 (IV етап). 
5. Офіційний представник команди зобов'язаний до початку матчу внести у 

рапорт матчу прізвища та імена футболістів на даний матч. 

6. Рапорт матчу підписується офіційним представником команди до початку 
матчу. 

7. Футболіст, внесений до рапорту матчу, вважається учасником гри, навіть 
якщо він не виходив на футбольне поле. 

8. У ході календарних матчів змагань дозволяються зворотні заміни. 

9. Протягом змагань "жовті" та "червоні" картки не накопичуються. 
10. У випадку вилучення гравця з поля, відбувається його заміна (зворотна 

заміна), тобто склади команд вирівнюються. 
11. Тривалість матчу на І, ІІ та ІІІ етапах – 30 хвилин (два тайми по 15 хвилин з 

5 хвилинною перервою) у всіх вікових групах. 

12. Тривалість матчу на IV етапі для 6-5 класів (хлопці) – 40 хвилин (два тайми 
по 20 хвилин з 10 хвилинною перервою); для 6-4 класів (дівчата) та 5-3 

класів (хлопці) – 30 хвилин (два тайми по 15 хвилин з 5 хвилинною 

перервою). 
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13. Футболісти змагаються у футбольній формі або в манішках однакового 
кольору. 

14. Футболісти які не заявлені на Змагання до матчів не допускаються. 

15. Наявність лікаря під час Змагань є обов'язковою. 
16. Змагання проводяться за "Правилами гри у футбол" крім наступних пунктів: 

 м'яч з-за бокової лінії вводиться ногою; 

 введення м'яча в гру воротар виконує руками; 

 введення м'яча в гру можна здійснювати в межах штрафної площі.  
17. Учасники допускаються до Змагань тільки після медичного обстеження. 

18. Змагання на IV етапі проводяться за додатковим Регламентом. 

 

VІI. Визначення переможців на етапах проведення Змагань 
 

Місця в групових змаганнях визначаються: 

1) за найбільшою кількістю набраних очок (перемога – 3 очки, нічия – 

1 очко, поразка – 0 очок); 
2) за кількістю перемог; 

3) за загальною різницею забитих і пропущених м’ячів; 

4) за більшою кількістю забитих м’ячів. 
При рівності показників, вказаних у п.1-4 даного розділу, у двох і більше 

команд, перевагу отримують команди, які в особистих матчах з усіма 
конкурентами мають кращі показники: 

1) більша кількість набраних очок; 

2) більша кількість перемог; 
3) краща різниця забитих і пропущених м’ячів; 

4) більша кількість забитих м’ячів.   
За рівності показників, місця команд визначаються шляхом жеребкування. 

 

Змагання за "кубковою" системою на всіх етапах складаються з одного матчу. 
У випадку нічийного результату, призначається серія 7-метрових штрафних 

ударів. Участь у серії 7-метрових штрафних ударів приймають по 5 гравців з 

кожної команди, які є у протоколі матчу. Заміна воротаря дозволяється до початку 
призначення серії 7-метрових штрафних ударів. За дозволом арбітра матчу у 

випадку отримання травми або неможливості продовжувати серію 7-метрових 

штрафних ударів, відбувається заміна воротаря. 

 

VІІI. Порядок оформлення заявкової документації команд 

 

Для участі в змаганнях допускаються команди, які оформили заявкову 

документацію встановленого зразка (бланки заявкової документації додаються), та 

подали її до організаційного комітету відповідного етапу Змагань. 

Для допуску до матчів представник закладу загальної середньої освіти подає 

ФОТОГРАФІЮ, СВІДОЦТВО ПРО НАРОДЖЕННЯ І УЧНІВСЬКИЙ КВИТОК на 

кожного гравця, ПРІЗВИЩЕ, ІМ’Я, ПОБАТЬКОВІ одного з батьків, телефон або 

e-mail (обов'язково), а також завіряє реєстраційний лист команди встановленого 

зразка. 

Дозаявка та відзаявка футболістів триває до початку IV етапу змагань. 
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Місцеві оргкомітети повинні подати в обласний оргкомітет звіти про 

проведення І та ІІ етапів змагань (додаток 2). Команди не допускаються до 

наступних етапів, якщо місцеві оргкомітети не подадуть звітів про змагання не 

пізніше ніж за 5 днів до початку Змагань. 

 

IX. Арбітраж 

 

Арбітраж матчів здійснюють: 
– на І та ІІ етапах змагань – вчителі фізичної культури або арбітри, 

призначені організаційними комітетами відповідних етапів Змагань; 

– на ІІІ та IV етапах змагань – арбітри, призначені комітетом арбітрів ІФФФ. 

 

X. Протести 

 

Представник команди, який подає протест, повинен після закінчення гри 

повідомити про це відповідального представника від офісу "UEFA GROW" в 
районах та містах області та представника команди-суперниці. 

Письмовий протест повинен бути мотивований, завірений представником 
команди і подається на всіх етапах змагань арбітра не пізніше, ніж через 30 

хвилин після завершення гри. 

Не розглядаються протести, якщо вони подані на рішення, прийняті 
арбітром, у разі: 

– призначення або не призначення вільних, штрафних, 7-метрових 

ударів; 
– визначення виходу м’яча за межі поля та надання права на введення 

м’яча у гру; 
– зарахованого або не зарахованого взяття воріт; 

– попередження і вилучення гравців з поля.  

Подані протести розглядаються: 

– І-й та ІІ-й етапи: районними (міськими) оргкомітетами; 

– ІІІ-й та IV-й етапи: обласними (міськими) оргкомітетами. 

Несвоєчасно подані та не зафіксовані у рапорті арбітра протести 
не розглядаються. 

 

ХІ. Нагородження  (В РОЗРОБЦІ) 
 

ХIІ. Фінансові витрати  (В РОЗРОБЦІ) 
 

ХІІІ. Кінцеві положення  (В РОЗРОБЦІ) 

 

Питання не врегульовані цим Регламентом вирішуються відповідними 
організаційними комітетами. 

 

 
 

+380663792565 (Viber, Telegram); +380982512511              Відповідальна особа ФФМК 

e-mail: slavastomat@i.ua                                                               ЯРОСЛАВ ЛИПАЙ 

mailto:slavastomat@i.ua

