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1. Мета і завдання. 

 Популяризація міні-футболу, як виду спорту. 
 Реалізація пілотного проекту "UEFA GROW" в області. 
 Пропаганда здорового способу життя. 
 Визначення переможця і призерів чемпіонату. 
 Виконання програми розвитку футболу. 

2. Час та місце проведення. 

Змагання проводяться на майданчику з штучним покриттям що 
знаходиться на території Калуської ЗОШ №5 по вул. Хіміків, 20 з 5 жовтня 
2019 року по 16 травня 2020 року.  

3. Учасники змагань. 

До участі в турнірі запрошуються аматорські команди установ, організацій і 
трудових колективів міста Калуша, які оформили заявкову документацію 
встановленого зразка (бланки додаються), та подали її до організаційного 
комітету. 

Вік учасників – 18 років і старші. На вимогу організаторів змагань 
представники в будь-який момент зобов’язані представити документ, що 
засвідчує приналежність гравця його команди до установи, організації чи 
трудового колективу. 
Обов’язковою умовою участі команди в чемпіонаті міста Калуша з міні-
футболу є наявність у заявковому листі не менше семи футболістів, що не 

задіяні в інших змаганнях, що проводяться під егідою ІФФФ чи УАФ. 

4. Система проведення змагань. 

Змагання проводяться за коловою системою (в два кола). Тривалість матчу 
– 30 хвилин (два тайми по 15 хвилин з 5 хвилинною перервою). 
Футболісти змагаються у футбольній формі або в манішках однакового 
кольору. У ході матчів дозволяються зворотні заміни. 
Матчі 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; 
 воротар може володіти м’ячем на своїй половині майданчика не 

більше 4-х секунд. 
Офіційний представник команди зобов'язаний до початку гри внести у 
протокол матчу прізвища та імена футболістів на даний матч. Кількість 
гравців, яка вноситься в протокол не може перевищувати 15 чоловік: 4 
гравці в полі, воротар і 10 запасних. 
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Протокол матчу підписується офіційним представником команди до початку 
гри. Футболіст, внесений до рапорту матчу, вважається учасником гри, 
навіть якщо він не виходив на футбольне поле. 
Протягом змагань "жовті" та "червоні" картки не накопичуються. У випадку 
вилучення гравця з поля за ігрове порушення, він не підлягає 
дискваліфікації і може брати участь в наступній грі. Будь-які інші 

дисциплінарні проступки учасників змагань розглядаються на засіданні КДК 
міської Федерації футболу. 

5. Арбітраж 

Арбітраж матчів здійснюють арбітри, призначені комітетом арбітрів 
Федерації футболу міста Калуша. Оплату арбітражу здійснюють команди-
учасниці в день проведення ігор на пропорційній основі. 
Арбітр зобов’язаний до початку гри перевірити ідентичність особи гравця, 
що виходить на майданчик, а також відповідність запису у рапорті арбітра 
із заявковим листом. 
Арбітри, які обслуговують матчі чемпіонату міста з міні-футболу не можуть 
бути учасниками змагань. 

6. Протести. 

Представник команди, який подає протест, повинен після закінчення гри 
повідомити про це арбітра, та представника команди-суперниці. 
Письмовий протест повинен бути мотивований, завірений представником 
команди і подається 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, 6-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 на засіданні КДК міської Федерації футболу. 
Несвоєчасно подані та не зафіксовані у протоколі матчу протести не 
розглядаються. 

7. Визначення переможців. 

Місця команд визначаються за кількістю очок набраних у всіх матчах. 
При однаковій кількості набраних очок у двох і більше команд, місця 
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. 

У випадку рівності всіх показників, місця команд в турнірній таблиці 
визначаються шляхом жеребкування. 

8. Нагородження. 

Команда-переможець та призери чемпіонату міста Калуша з міні-футболу 
серед установ, організацій і трудових колективів будуть відзначені 
грамотами Управління в справах сім’ї, молоді, фізичної культури і спорту, 
медалями, а також індивідуальними призами. 

9. Заявки команд. 

У чемпіонаті зможуть брати участь зареєстровані та заявлені через Єдину 

базу даних УАФ гравці. Гравці, які вперше беруть участь в змаганнях, 
подають актуальну фотографію розміром 3х4 см і ксерокопію першої 
сторінки паспорта громадянина України. 
Кількість гравців, яких команди можуть внести до заявки, не обмежена. 
Дозаявка футболістів припиняється за два тури до завершення змагань. 

10. 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 (Viber); +380982512511. 

11. Фінансування. 

Оплата відрядження та харчування учасників змагань здійснюється за 
кошти відряджуючих організацій. Витрати по нагородженню учасників 
змагань здійснюються за кошти Федерації футболу міста Калуша. 

12. Кінцеві положення. 

Питання не врегульовані цим Регламентом вирішуються організаційним 
Комітетом з проведення змагань. 

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

