ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
ФІФА

Міжнародний Союз Футбольних Асоціацій

УЄФА

Європейський Союз Футбольних Асоціацій

ФФУ

Федерація футболу України

ПФЛ

Професіональна футбольна ліга України

ГС «ЖОФФ»

Громадська спілка «Житомирська обласна федерація футболу»

АК

Апеляційний комітет ГС «ЖОФФ»

КДК

Контрольно-дисциплінарний комітет ГС «ЖОФФ»

Виконком

Орган ГС «ЖОФФ», якому належить право оперативного прийняття рішень
щодо проведення змагань

Арбітр

Особа, призначена ГС «ЖОФФ» для проведення матчу, якій надані
виключні повноваження щодо застосування та трактування Правил гри

Відсторонення

Заборона футболісту брати участь в офіційних змаганнях або заборона
офіційній особі виконувати службові обов'язки на визначену кількість
матчів чи на визначений термін
Спостерігач
Особи, призначені ГС «ЖОФФ» для виконання офіційних функцій
арбітражу/делегат стосовно оцінки дій арбітрів та рівня організації матчу
Дисциплінарні
правила

Звід дисциплінарних норм і видів дисциплінарних стягнень
визначених Дисциплінарними правилами ГС «ЖОФФ»

Дисциплінарні
санкції

Заходи дисциплінарного впливу у вигляді відповідних стягнень
за поведінку, що підлягає покаранню

ДЮФЛ області

Дитячо-юнацька футбольна ліга Житомирської області

Офіційна особа

Представник ФФУ. ГС «ЖОФФ» та керівник клубу (команди), який виконує
офіційні функції, пов'язані з організацією і проведенням змагань
Документ установленого зразку, в якому вказано основні дані футболіста
починаючи з 10-річного віку

Паспорт

Правила гри

Звіт положень та вимог, затверджених Міжнародною Радою футбольних
асоціацій, обов'язкових для виконання у змаганнях з футболу

«Прем’єр-Ліга»

Об'єднання професіональних футбольних клубів України

Регламент

Регламент змагань ГС «ЖОФФ» з футболу серед аматорських команд

Рейтинг

Місце команди у списку відповідної ліги (групи) перед початком сезону

Футболіст

Спортсмен, який у складі команди бере участь у навчально-тренувальному
процесі та змаганнях з футболу

Глава І. НОРМАТИВНО - ПРАВОВА БАЗА РЕГЛАМЕНТУ
Нормативно - правовою базою Регламенту є:
- Закон України «Про фізичну культуру і спорт» 1993р.. зі змінами та доповненнями від
16.10.2012 року №5460-УІ.
- Постанова Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2012 р. № 341 «Порядок організації робіт
із забезпечення громадського порядку та безпеки під час проведення футбольних матчів».
- Правила поведінки глядачів на стадіонах під час відвідування футбольних матчів.
- Дисциплінарні правила ГС «ЖОФФ» та ФФУ.
- Вимоги до стадіонів при проведенні змагань з футболу 2007 р.
- Регламент з інфраструктури стадіонів та заходів безпеки проведення змагань з футболу 2010 р.
Глава II. МЕТА І ЗАВДАННЯ РЕГЛАМЕНТУ
Стаття 1. Мета
Метою Регламенту є визначення та впровадження принципів організації і проведення змагань з
футболу серед аматорських команд Житомирської області, прав, обов'язків і відповідальності
суб'єктів футболу.
Стаття 2. Завдання
2.1. Сприяти проведенню змагань на рівні вимог статутних і регламентних документів ГС
«ЖОФФ».
2.2. Встановити порядок здійснення управління змаганнями.
2.3. Визначити заходи дисциплінарного впливу до порушників порядку організації та
проведення змагань.
2.4. Створити умови для забезпечення комфорту та безпеки для учасників змагань і глядачів.
Глава III. УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ
Стаття 3. Система проведення змагань
3.1 Чемпіонат Житомирської області з футболу серед аматорських команд Вищої ліги сезону
2019 року проводиться в два кола за круговою системою - по одному матчу на своєму полі та
на полі суперника з кожною командою ліги.
3.6. Першість Житомирської області з футболу серед аматорських команд першої ліги сезону
2019 року проводиться в два кола за круговою системою - по одному матчу на своєму полі та на
полі суперника з кожною командою ліги.
Стаття 4. Керівництво змаганнями
4.1.Згідно з угодою № 01/18 від 26.12.2018 року між ГС «ЖОФФ» та Управлінням національнопатріотичного виховання, молоді та спорту Житомирської ОДА, загальне керівництво
змаганнями здійснює ГС «ЖОФФ» та Управління національно-патріотичного виховання, ,
молоді та спорту ОДА.
4.2. Безпосередня організація та проведення змагань покладається на Виконком ГС «ЖОФФ»,
якому належить право оперативного прийняття рішень щодо проведення змагань.
Стаття 5. Учасники змагань
5.1. До участі в змаганнях допускаються тільки аматорські команди футбольно-спортивних
клубів, колективів фізкультури, підприємств, установ, вузів, селянських спілок, військових
частин.
5.3. Участь у Чемпіонаті гравців, які мають статус «Футболіст-професіонал», не дозволяється.
5.3.1. Якщо в період проведення змагання буде виявлено участь гравця, який має статус
«Футболіст-професіонал», команді, за яку заявлений даний гравець буде зарахована технічна
поразка 0:3 у всіх матчах, де він приймав участь. При цьому на команду, яка допустила дане
порушення накладається обов'язковий грошовий внесок 2000 (дві тисячі) грн. на рахунок ГС
«ЖОФФ» за кожен матч.

5.4.В Чемпіонаті та розіграшу Кубка не дозволяється виступати кільком командам одного клубу.
Стаття 6. Календар змагань
6.1. Чемпіонат та Першість Житомирської області проводиться в два кола.
6.2. Матчі проводяться на футбольних полях команд, вказаних у календарі першими.
6.3. Календар другого кола змагань є повторенням календаря першого кола, змінюються лише
господарі поля.
6.4. Участь аматорського клубу в районних, міських або будь-яких інших турнірах під час
змагань не є підставою для переносу матчу.
6.5. Перенос матчу можливий лише за умов домовленості між двома клубами, оформленими
офіційними листами за 10 діб до початку матчу з дозволу ГС «ЖОФФ».
6.6. Команда-учасниця Чемпіонату та Першості Житомирської області у сезоні має право на два
переноси матчу за умови якщо це не суперечить Регламенту.
6.7. Право переносу матчу у випадках, не передбачених Регламентом, належить ГС «ЖОФФ».
6.8. Перенесені матчі мають відбутися в резервні дні визначені в календарі: перенесені матчі І-го
кола до початку ІІ-го кола (у разі, якщо команди не можуть дійти згоди щодо дати проведення
перенесеного матчу, за рішенням ГС «ЖОФФ» матч проводиться у найближчий резервний день
по завершенню І-го кола); матчі ІІ-го кола не пізніше ніж за два тури до закінчення другого кола,
(за винятком форс-мажорних обставин).
6.9. Ігри двох останніх турів Чемпіонату та Першості області, повинні відбуватись в один день та
розпочинатись одночасно.
6.10. Стадіон та час проведення додаткових матчів (Золотого матчу) для визначення чемпіона
серед команд вищої та першої ліги серед аматорів Житомирської області визначає ГС
«ЖОФФ».
Стаття 7. Порядок заявки на участь у змаганнях. Трансферний період та переходи
гравців.
7.1 За команду до заявкового листа вноситься друкованим шрифтом не більше 5 прізвищ осіб
керівного складу і не більше 25 прізвищ футболістів.
7.2. Для заявки додаткового числа футболістів Клуб повинен перерахувати на р/рахунок
26007924432771 в АБ «УКРГАЗБАНК», МФО 320478, ЄДРПОУ 13550950 ГС «ЖОФФ» обов'язковий
грошовий внесок за кожного футболіста у сумі: 1000 грн.
7.3. Заявковий лист команди підписується відділом сім'ї, молоді та спорту, керівником ФК,
головним тренером, спортивним лікарем (обов'язкова персональна печатка лікаря). Підписи
засвідчуються печатками відповідних установ.
7.3.1. Відповідальність за достовірність даних гравців, внесених до заявкового листа клубу,
несуть керівники футбольних клубів.
7.3.2. До заявкового листа вноситься адреса клубу, контактні телефони, електронні адреси
керівного та тренерського складу.
7.4. Протягом сезону кількість футболістів у заявковому листі не може перевищувати 25 осіб.
7.5. Заявка футболістів на участь у Чемпіонаті, Першості та розіграші Кубку проводиться виключно
впродовж наступних заявкових періодів, які встановлені Комітетом з питань статусу і трансферів
футболістів ФФУ:
1 реєстраційний період: 16 березня – 17 травня 2019 р.
2 реєстраційний період: 10 серпня – 31 серпня 2019 р.
7.6. У дні календарних матчів заявка футболістів не проводиться.
7.7. Разом із заявковим листом до ГС «ЖОФФ» подаються:
7.7.1.Копія платіжного доручення про сплату щорічного обов'язкового грошового внеску у сумі
визначеному у п. 16.1 Регламенту.
7.7.3.Копії громадянських паспортів кожного гравця (першої сторінки з фотографією та сторінки
з пропискою за підписом та згодою власника на копії);.
7.7.4.Міжнародний трансферний сертифікат на футболістів, які не мають громадянства України.
7.7.5.Історична довідка клубу на одному аркуші.

7.7.6.Кольорова фотокартка паспортного розміру кожного футболіста 2017-2019 рр.
7.7.7.Кольорова фотокартка команди (розмір 18 см х 24 см) в ігровій формі.
7.7.8.Медична довідка лікаря про дозвіл футболістові віком до 18-ти років брати участь у змаганнях.
7.7.9 В обов’язковому порядку надається письмова згода гравця на копії документа з
фотокарткою, який засвідчує його особу, з текстом: "Даю згоду на заявку у команді для участі в
обласних змаганнях з футболу сезону 2019 р. На даний момент я не заявлений за іншу команду у
обласних та всеукраїнських змаганнях" - число, підпис. Без письмової згоди гравець до змагань
не допускається;
7.7.10. Копії громадянських паспортів кожного офіційного представника (першої сторінки з
фотокарткою) за підписом власника на копії;
7.7.11. У заявковому листі в обов’язковому порядку вказується основний колір ігрової форми, в
якій команда буде проводити виїзні ігри.
7.7.12. У разі збігу у команд кольору ігрової форми при проведенні матчів змагань форму змінює
команда гостей.
7.8. Заявка команд та трансфер гравців проводиться згідно з графіком, затвердженим ГС
«ЖОФФ».
7.9. Клуб, який не подав заявкову документацію відповідно до вимог ст. 7, до змагань не
допускається.
7.9. На основі поданих документів ГС «ЖОФФ» надає посвідчення учасників, допущених до
змагання.
7.10. Гравці до участі у змаганні допускаються тільки за наявності картки гравця
Чемпіонату та Першості зразка 2017-2019 рр та заявкового листа.
7.10.1. «Посвідчення учасника» виготовляє ЖОФФ. Команди учасниці сплачують грошовий
внесок за кожне посвідчення 30 (тридцять) гривень.
7.11. Гравець, який не має «Посвідчення учасника», не може бути внесений до рапорту арбітра.
7.12. При втраті «Посвідчення учасника» Чемпіонату та Першості для отримання дублікату
необхідно сплатити обов’язковий грошовий внесок у розмірі 300 грн. за кожного гравця на
рахунок ГС «ЖОФФ».
7.13. При виявленні гравця, якого невірно заявлено з вини керівництва команди, на дану команду
накладаються дисциплінарні санкції згідно Дисциплінарних правил ГС «ЖОФФ». Гравцю
забороняється виступати за команду до з’ясування всіх обставин.
7.14. У випадку надання документів в період проведення Чемпіонату та Першості, які
підтверджують фальсифікацію віку народження гравця, команді-учасниці, за яку заявлений
даний гравець, зараховується технічна поразка 0:3 у всіх матчах, де цей гравець брав участь. При
цьому за дане порушення команда-учасниця сплачує на рахунок ГС «ЖОФФ» обов'язковий
грошовий внесок у розмірі 1 000 (одна тисяча) грн. за кожен матч, у якому брав участь гравець з
сфальсифікованими документами.
7.15. Дозволяється дозаявка гравця (-ів) у команди-учасниці Чемпіонату та Першості (при умові,
що даний гравець (-і) не заявлений за іншу команду-учасницю) в період проведення змагання
впродовж встановлених дозаявкових періодів (дні для дозаявки – понеділок-середа).
7.16. Відзаявка гравця (-ів) дозволяється за умови письмової згоди офіційного представника
команди.
7.17. Спірні питання при заявці (дозаявці, відзаявці) гравців між представниками зацікавлених
команд (клубів) вирішуються Комітетом з проведення змагань ГС «ЖОФФ» за умови подання
особистої письмової заяви гравця і офіційного представника даної команди.
7.18. Клуб, який має заборгованість перед ГС «ЖОФФ» зобов'язаний сплатити існуючий борг і
лише після цього він допускається до заявки.
7.19. Дозволяється брати участь у змаганнях футболістам до 21 року (включно), які мають статус
професіонала та заявлені за команду професіонального клубу за таких умов:
7.19.1. Такі футболісти можуть грати тільки за аматорську команду, яка входить до структури
професіонального клубу. (Необхідно надати документи, що підтверджують цей статус до
Комітету з проведення змагань ГС «ЖОФФ»). Дозволяється залучати не більше 4 таких
футболістів;

7.19.2. Дозволяється залучати у кожній з команд-учасниць змагання 5 (п’ять) гравців, що не
проживають (не зареєстровані) на території Житомирської області. Дані гравці набувають
статусу легіонерів. При цьому за кожного наступного заявленого легіонера команда-учасниця
сплачує на рахунок ГС «ЖОФФ» 1000 (одна тисяча) грн. І такий гравець має право приймати
участь в іграх Кубку, Чемпіонату та Першості Житомирської області
7.19.3. В картці такого учасника змагань вноситься додатковий запис;
7.19.4. За заявковий період гравець має право виступати в офіційних матчах лише за два клуби
(команди) незалежно від того під егідою яких змагань (спортивних товариств, районних
федерацій).
7.19.5. Перехід гравця з однієї команди-учасниці в іншу дозволяється тільки в трансферний
період за умови письмового погодження (наданого в Адміністрацію ГС «ЖОФФ») керівника
команди, з якої переходить даний гравець.
7.19.6. У сезоні 2019 року перехід гравця з команди в команду можливий лише один раз.
7.19.7. Якщо в період проведення змагання буде виявлено участь гравця, який одночасно
заявлений більше ніж у двох клубах (п.7.19.4.), команді-учасниці Чемпіонату, яка допустила дане
порушення, буде зараховано технічну поразку 0:3 у всіх матчах, де він приймав участь. При
цьому команда, яка допустила дане порушення сплачує на рахунок ГС «ЖОФФ» 1000 (одну
тисячу) грн. за кожен матч.
7.19.8. Перехід та/або відзаявка гравця клубу який має заборгованість перед ГС «ЖОФФ, не
дозволяється. Відсторонений від участі в матчах гравець має право здійснювати перехід з однієї
команди-учасниці в іншу. У такому випадку він зобов’язаний відбути залишок санкції у команді,
в яку переходить.
Стаття 8. Місця проведення змагань
8.1.Клуб зобов'язаний мати на правах власності або орендувати стадіон (футбольне поле), що
відповідає вимогам регламентних документів ГС «ЖОФФ».
8.2. Матчі проводяться на стадіонах, прийнятих Виконкомом ГС «ЖОФФ», комітетом з
проведення змагань.
8.3. Прийом стадіонів на відповідність встановленим вимогам проводиться не пізніше, ніж за 14
днів до початку змагань. На стадіонах, не прийнятих комітетом з проведення змагань ГС
«ЖОФФ», проводити матчі забороняється.
8.4. За форс-мажорних обставин право прийняття рішення щодо зміни місця і/або дати
проведення матчу належить ГС «ЖОФФ».
8.5. На стадіонах забороняється розміщення реклами алкогольних та тютюнових компаній.
Стаття 9. Обов'язки Клубу-господаря поля щодо підготовки стадіону до матчу,
забезпечення громадського порядку та безпеки на стадіоні
9.1. Команда-господар зобов’язана забезпечити:
9.1.1. Футбольне поле встановлених розмірів з трав’яним покриттям, розміткою в належному стані;
9.1.2. Підняття на флагштоках стадіону Державного Прапору України та озвучення
Державного Гімну України перед початком гри;
9.1.3. Роздягальні для команди-суперниці та суддівську кімнату;
9.1.4. Три ігрових м’ячі встановлених норм (у разі зменшення їх кількості протягом матчу
спостерігач арбітражу робить відповідний запис та на команду накладається обов’язковий
грошовий внесок у розмірі 300 (триста) грн.);
9.1.5. Місця для керівників команд та запасних гравців;
9.1.6. Розмітку технічної зони (у разі відсутності спостерігач арбітражу робить відповідний запис та
на команду накладається обов’язковий грошовий внесок у розмірі 200 (двісті грн.);
9.1.7. Мінеральну воду (чай, кава) для арбітрів та спостерігача арбітражу. Призначити
відповідальну особу за безпеку спостерігача арбітражу та арбітрів.
9.1.8. Клуб-господар поля несе відповідальність за громадський порядок та безпеку до, під час і
після матчу на стадіоні та прилеглої до нього території, що визначена в паспорті стадіону.
9.1.9. Команда-господар зобов’язана забезпечити присутність лікаря, який за 20 хв. до початку
матчу повинен представитись арбітру та спостерігачу арбітражу, пред’явити їм наявність

медикаментів і невідлучно знаходитись на стадіоні до завершення гри. Прізвище лікаря
обов’язково вноситься до матчу в рапорт арбітра, який несе за це персональну відповідальність.
У випадку відсутності лікаря матч не розпочинається, а команді-господарів зараховується
технічна поразка 0:3 та накладається обов’язковий грошовий внесок у розмірі 500 (п’ятсот)
грн. Тільки переконавшись по закінченню матчу, що нікому з гравців не потрібна медична
допомога, лікар, по погодженню з арбітром та/або спостерігачем арбітражу може покинути місце
змагань.
9.1.10. Інформування про систему безпеки команд, їх майна та місця паркування
автотранспортних засобів. Команда-господар зобов’язана забезпечити присутність на матчі не
менше двох працівників правоохоронних органів у поліцейській формі за 20 хв. до початку
матчу. Працівники правоохоронних органів несуть відповідальність за порядок на стадіоні та
безпеку гравців команд, арбітрів і спостерігача арбітражу, офіційних осіб та глядачів. Якщо
необхідна кількість працівників правоохоронних органів відсутня, матч відбувається, на
команду-господаря накладається обов’язковий грошовий внесок у розмірі 300 (триста) грн. та
вноситься відповідний запис у рапорт спостерігача арбітражу.
У випадку неможливості, з об’єктивних причин, забезпечити присутність на матчі
працівників правоохоронних органів команда-господар зобов’язана забезпечити присутність на
матчі спеціально підготовлених стюартів в необхідній кількості для забезпечення безпеки у
взаємодії з органами внутрішніх справ і місцевою державною адміністрацією, органом місцевого
самоврядування.
Стюарт – фізична особа, яка виконує функції з підтримки громадського порядку та
громадської безпеки на території стадіону. Стюарти мають бути одягнені в однакову форму, що
відбиває світло та є легко впізнаваємою. Щонайменше, вони мають носити однакові куртки зі
словом «стюарт» та назвою клубу (команди).
У разі відсутності представників органів правопорядку або спеціально підготовлених
стюартів гра не проводиться.
9.2. Контроль (повноваження) за дотримання вимог у пп. , 9.1.9 та 9.1.10 покладається виключно
на спостерігача арбітражу, який у разі порушення даних вимог зобов’язаний вносити відповідні
записи у рапорт спостерігача арбітражу.
9.3. На стадіоні та прилеглій території до, під час та після матчу заборонені агітація, реклама,
оголошення політичної спрямованості та різного роду політичні дії.
9.4. Учасники змагань та глядачі не повинні припускатися проявів дискримінації і/або расизму,
публічних образ, або наклепу у ганебній формі щодо расової належності, кольору шкіри, мови,
політичного і релігійного переконання або етнічного походження, а також будь-яких інших актів
дискримінації і/або расизму чи зневаги до кого-небудь. Такі дії підпадають під застосування
дисциплінарних санкцій у контексті статті 21 Дисциплінарних правил ФФУ.
9.5. Виключити можливість присутності сторонніх осіб у кімнаті арбітрів. Крім арбітрів, у ній
мають право перебувати тільки спостерігач арбітражу.
9.6. Укласти і мати в наявності угоди Клубу та дирекції стадіону з правоохоронними органами
про забезпечення громадського порядку та охорону учасників змагань, офіційних осіб і глядачів
до, під час та після закінчення матчів, а також службою швидкої медичної допомоги.
9.7. За воротами команд під час матчу можуть перебувати тільки представники ЗМІ та юні
футболісти, які подають м'ячі на відстані обумовленій Правилами гри.
9.8. Базовий час початку матчів 16.00 год. З 1 жовтня 14.00 год. У разі домовленості між
двома командами матчі можуть розпочинатися в проміжку між 12.00 год і не пізніше 18-00
години.
У випадках, коли субота є робочим днем час початку матів на раніше 17.00 год.
Матчі за участю команди «Звягель-2» (Новоград-Волинський) призначаються за 4 год до
часу початку матчу основної команди «Звягель» (Новоград-Волинський).
9.9. У разі незабезпечення необхідних умов для проведення матчу, передбачених ст. 9
Регламентудо Клубу-господаря застосовуються дисциплінарні санкції аж до зарахування поразки
(зняття турнірних очок).
Стаття 10. Визначення місць команд у турнірній таблиці. Нагородження

10.1. За перемогу команді нараховується три очки, за нічию - одне очко, за поразку очки не
нараховуються.
10.2. Місця команд у змаганнях визначаються за такими показниками, отриманими в усіх матчах:
а) більша кількість набраних очок;
б) більша кількість перемог;
в) краща різниця забитих і пропущених м'ячів;
г) більша кількість забитих м'ячів.
10.3. У випадку рівності показників, вказаних у пункті 10.2, у двох і більше команд перевагу
отримують команди, які в матчах з усіма конкурентами мають кращі показники:
а) більша кількість набраних очок;
б) більша кількість перемог;
в) краща різниця забитих і пропущених м'ячів;
г) більша кількість забитих м'ячів.
10.4 Якщо перші дві команди набрали однакову найбільшу кількість очок в усіх матчах
Чемпіонату серед команд Вищої ліги, та в матчах Першості серед команд першої ліги, чемпіон
визначається у «Золотому матчі» між цими командами на нейтральному полі. Рішення щодо
місця проведення та часу початку приймає Президія ЖОФФ.
10.5.Якщо основний час «Золотого матчу» закінчився внічию, то призначається додатковий час
(два тайми по 15 хв. Без перерви). Якщо і додатковий час закінчиться внічию, то призначається
серія 11-метрових ударів.
10.6. Команда, яка посіла перше місце у Вищій лізі, отримує звання «Чемпіон Житомирської
області з футболу 2019 року» та нагороджується кубком, медалями та грамотами Управління
національно-патріотичного виховання, молоді та спорту Житомирської ОДА та ЖОФФ.
Команди, які посіли ІІ та ІІІ місця, нагороджуються медалями та грамотами Управління
національно-патріотичного виховання, молоді та спорту Житомирської ОДА та ЖОФФ.
10.7. Команда, яка посіла перше місце в Першій лізі, отримує звання «Переможець першості
Житомирської області з футболу 2019 року» та нагороджується кубком, медалями та грамотами
Управління національно-патріотичного виховання, молоді та спорту Житомирської ОДА та
ЖОФФ. Команди, які посіли ІІ та ІІІ місця, нагороджуються кубком, медалями та грамотами
Управління національно-патріотичного виховання, молоді та спорту Житомирської ОДА та
ЖОФФ.
Команди, які посіли І, ІІ ,ІІІ місця в Першій лізі сезону 2019 року в наступному сезоні
розпочинають змагання у Вищій лізі. У разі відмови від участі у Вищій лізі дана команда не
допускається до участі в Першості, а право участі у Вищій лізі переходить до наступної, за
рейтингом, команди.
Команда, яка посіла останнє місце у Вищій лізі сезону 2019 року наступний сезон
розпочинає у Першій лізі.
10.8. Команда, що виборола звання «Чемпіон Житомирської області» та команди, що посіли
друге і третє місця в чемпіонаті Житомирської області (вища ліга), отримують право брати
участь у чемпіонаті України серед аматорських команд.
10.9. Команда, що перемогла у фіналі Кубку Житомирської області, нагороджується призом
«Кубок Небесної сотні»грамотами та вимпелом. Футболісти, тренери та керівники командипереможниці нагороджуються медалями «Володар Кубку Житомирської області пам’яті героїв
Небесної сотні» та грамотами.
10.10. Команда-фіналіст Кубку Житомирської області нагороджується Кубком фіналіста,
грамотою і вимпелом ГС «ЖОФФ». Футболісти, тренери та керівники команди-фіналіста
нагороджуються медалями та грамотами «Фіналіст Кубку Житомирської області пам’яті героїв
Небесної сотні».
10.11. Спостерігач арбітражу, делегат та арбітри, які проводили фінальну гру Кубку
Житомирської області, нагороджуються дипломами та пам'ятними призами.
10.12. Команда, що перемогла у матчі за Супер Кубок Житомирської області, нагороджується
призом «Супер Кубок Житомирської області», грамотою. Футболісти, тренери та керівники
команди нагороджуються медалями «Володар Супер Кубку Житомирської області».
10.13. Команда-учасниця матчу за Супер Кубок Житомирської області нагороджується
грамотою.

10.14. Команда-учасник змагань з футболу серед аматорських команд Житомирської області, яка
постійно пропагувала пристрасний, красивий і чесний футбол, неухильно дотримувалась
положень Правил гри і регламентів змагань, принципів Чесної гри нагороджується «Кубком
Чесної гри» та дипломом.
10.15. Спостерігач арбітражу, делегат та арбітри, які проводили матч за СуперКубок.
нагороджуються дипломами та пам'ятними призами.
10.16. За результатами сезону Чемпіонату, першості та Кубку Житомирської області за рішенням
Виконкому ЖОФФ можуть визначатися лауреати у номінаціях «Кращий арбітр». «Кращий
асистент арбітра», «Кращий спостерігач арбітражу», «Кращий тренер», «Кращий футболіст»,
«Кращий бомбардир», «Кращий воротар», «Кращий захисник», «Кращий півзахисник», які
нагороджуються грамотами та пам'ятними призами.
Стаття 11. Неявка команди на матч. Припинення, перенесення гри. Інші питання
організації змагань
11.1. За неявку команди на матч Чемпіонату, та Першості без поважної причини, їй
зараховується поразка (0:3) та відрахування 3 очок, команді-супернику – перемога (3:0), а до
команди, яка не з'явилася на матч, застосовуються дисциплінарні санкції та штраф у розмірі 1500
грн. обов'язкового грошового внеску; при цьому відповідно матч не вважається проведеним.
11.2 Клуб, команда якого не з’явилася на матч , зобов’язаний відшкодувати клубу-супернику
витрати, пов’язані з організацією матчу (відрядження арбітрів та спостерігачу арбітражу,
замовлення транспорту та ін.)
11.2. Якщо обидві команди не з'явилися на матч Чемпіонату, та Першості їм зараховується
поразка (0-3) і до кожної з них застосовуються дисциплінарні та штрафні санкції оплата
обов'язкового грошового внеску – 1500 грн.
11.3. За кожну наступну неявку команд на матч Чемпіонату без поважної причини їй
зараховується технічна поразка (0:3), команді-суперниці - перемога (3:0). а до команди, яка не
з’явилася на матч застосовуються дисциплінарні, штрафні санкції – оплата обов'язкового
грошового внеску в розмірі 2000 грн. та відрахування 3 очок.
11.4. Команда, яка не з'явилась на гру у першому колі, календарну гру другого кола проводить на
полі суперника.
11.5. За неявку команди в кожному з останніх двох турів їй зараховується технічна поразка
(0:3), команді-супернику перемога (3:0), а до команди, яка не з'явилась на матч застосовуються
дисциплінарні санкції, оплата обов'язкового грошового внеску в розмірі 3000 грн. та
відрахування 6 очок.
11.6. У разі неявки команди на матч арбітр і спостерігач арбітражу після закінчення 45-хв. після
офіційного оголошеного початку матчу зобов’язаний заповнити рапорт арбітра і спостерігача
арбітражу з відображенням даного факту і негайно повідомити ЖОФФ. У цьому випадку
арбітри та команда що з’явилася на матч не виходять на футбольне поле.
11.7. Якщо команда, яку виключено зі змагань провела половину і більше матчів, їй
зараховуються технічні поразки (-:+) в матчах які залишились, а командам-суперницям
зараховуються технічні перемоги (+:-),якщо менше половини матчів- результати анулюються.
При цьому індивідуальна статистика та дисциплінарні санкції учасників матчу не анулюються.
11.8. Футбалістам клубу (-ів) , виключеного (-их) зі змагань, надається статус «вільних агентів».
11.9. Арбітр матчу має право відмінити або припинити гру, якщо футбольне поле, де має
відбутися або відбувається гра, більш ніж на 30% залито водою та/або безперервно іде сильний
дощ (сніг).
11.10. У разі припинення матчу арбітром за вини однієї з команд їй зараховується технічна
поразка з рахунком 0:3 та накладається обов’язковий грошовий внесок у розмірі 3000 грн. Якщо
різниця м’ячів більша або дорівнює трьом на користь команди, якій буде зараховано технічну
перемогу – рахунок матчу залишається незмінним.
11.11. У разі, якщо матч припинений з вини обох команд, їм зараховуються технічні поразки 0:3
та на кожну з цих команд накладається обов’язковий грошовий внесок у розмірі 1500 грн.
11.12. Якщо арбітр прийме рішення припинити проведення матчу через, наприклад, непридатне
поле для гри, то час матчу, який залишився, повинен бути дограний на наступний день або в
інший день, встановлений Виконкомом ГС «ЖОФФ», якщо тільки дане питання не буде
передано на розгляд КДК ГС «ЖОФФ».

11.13. Якщо час, який залишився, необхідно дограти на наступний день або в інший день,
встановлений Виконкомом ГС «ЖОФФ», тоді діють наступні положення:
а) до листа рапорту арбітра «Склади команд» можуть бути внесеними будь-які гравці, які
фігурують в заявках команди «А» і команди «Б» на момент припинення матчу, незалежно від
того, чи були вони фактично в листі рапорту арбітра «Склади команд» у контексті припиненого
матчу, за виключенням гравців, яких було замінено або вилучено з поля, в ході проведення
припиненого матчу, а також гравців, які були дискваліфіковані на припинений матч. Гравців, які
знаходилися на полі в момент зупинки матчу, не можуть бути внесені до листа рапорту арбітра
«Склади команд» в якості запасних гравців при дограванні матчу (якщо вимоги пункту а). будуть
порушені, команді, яка допустила дані порушення зараховується технічна поразка 0:3 та
накладається обов’язковий грошовий внесок у розмірі 1000 грн.;
б) будь-які санкції, застосовані перед тим, як матч було припинено, залишається в силі на ту
частину матчу, яка залишилася;
в). одна жовта картка, яка застосована перед тим, як матч було припинено, не переноситься на
будь-які інші матчі, до завершення припиненого матчу;
г) заміна гравців, яких було вилучено з поля під час припиненого матчу, не допускається, а
кількість гравців у стартовому складі залишається такою ж, якою вона була на момент
припинення матчу;
д) команди можуть проводити ту кількість замін, на яку вони ще мали право на момент
припинення матчу.
11.14. Рішення про те, в який день буде дограно припинений матч, приймається протягом 2 год. з
моменту прийняття арбітром рішення про припинення матчу, після консультації з обома
офіційними представниками команд. У разі розбіжностей, дату і час початку догравання
визначає Виконком ГС «ЖОФФ» (його рішення є остаточним).
11.15. Матч дограється:
а) з хвилини, на якій був припинений;
б) як правило, на стадіоні, де він відбувається;
в) зі збереженням рахунку та дисциплінарних санкцій зіграної частини матчу.
11.16. У випадку неможливості догравання матчу наступного дня на тому ж стадіоні, рішення
щодо місця, дати проведення та часу початку догравання матчу приймає Виконком ГС «ЖОФФ».
11.16. Час припинення матчу повинен бути відображений в листі рапорту арбітра.
11.15. Якщо матч припинено з підстав, не передбачених статтею 10, Виконком ГС «ЖОФФ»
розглядає питання про застосування дисциплінарних санкцій.
11.17. Витрати на догравання матчу наступного дня або в інший день проводяться за рахунок
команд-учасниць матчу Чемпіонату.
11.18. У разі виникнення необхідності перенесення дати календарної гри команда-ініціатор
переносу матчу зобов’язана письмово повідомити Виконком ГС «ЖОФФ» не пізніше, ніж
за 10 дні до даної календарної гри, надати письмові згоди обох керівників команд-учасниць
матчу, що має переноситись.
11.18.1. Письмове подання згоди команди-суперниці щодо переносу (зміни часу початку) матчу у
визначеному порядку забезпечує команда-ініціатор переносу даної гри.
11.19. У разі неможливості проведення перенесеної календарної гри у терміни, вказані у
пункті 11.17, рішення про дату проведення даної календарної гри приймає Президія «ЖОФФ».
11.20. Право переносу матчу у випадках, непередбачених Регламентом, а також рішення про
виключення команди зі складу учасників змагань належить Виконкому ГС «ЖОФФ».
11.21. Залишок суми заявкового грошового внеску команди, яку виключено зі змагань,
зараховується у фонд розвитку ГС «ЖОФФ»
11.22. Команду, яку було виключено зі змагань з різних причин (Рішенням Виконкому ГС
«ЖОФФ» чи самостійний вихід), може бути поновлено не раніше, ніж через один рік зі сплатою
обов'язкового грошового внеску в сумі 2000 грн.
11.23. Зміна назви Клубу (команди) відбувається за офіційним поданням Клубу та
затверджується Виконкомом після перерахування на р/р ГС «ЖОФФ» обов'язкового грошового
внеску – 500 грн.
11.24. Увипадку зміни власника Клубу або його реорганізації (виділення футбольної команди структурного підрозділу Клубу, на базі якого створюється новий Клуб; перетворення Клубу в

установу іншої організаційно-правової форми), а також за умови передання Клубом своїх прав і
обов'язків учасника змагань з футболу в Регіон, новий Клуб, який бажає стати правонаступником
і дислокується у тому ж районі (місті), повинен подати до ГС «ЖОФФ» такі документи:
11.24.1. Договір про правонаступність.
11.24.2. Нотаріально завірені копії установчих документів нового власника клубу.
11.24.3. Письмові зобов'язання нового власника Клубу:
а) про прийняття на себе боргів попереднього власника Клубу перед ГС «ЖОФФ»;
б) про прийняття на себе зобов'язань попереднього власника Клубу перед футболістами,
тренерами, іншими працівниками Клубу.
11.25. Тільки за дотримання вимог пункту 11.24 новий Клуб отримує право на участь у
змаганнях Житомирської області і на компенсацію від професіональних клубів за підготовку
футболістів.
11.26. Процедура реєстрації Клубу здійснюється відповідно до вимог Статуту ГС «ЖОФФ».
11.27 При температурі повітря більше 300С в середині кожного з таймів здійснюється зупинка
гри до 1 хв, щоб попити води.
Стаття 12. Участь та заміни футболістів у матчах
12.1. При проведенні матчів Чемпіонату, Кубку та Супер Кубку Житомирської області офіційна
особа Клубу повинна друкованими літерами вписати до листа Рапорту арбітра прізвища та імена
не більше 18 футболістів (11основних та 7 запасних), а також не більше 5 офіційних осіб.
12.2. Офіційна особа команди зобов'язана за 60 хв. до початку матчу надати арбітру «Паспорти
футболістів» («Картки учасників») та заповнений лист Рапорту арбітра із зазначеними
прізвищами і номерами кожного з футболістів за підписами капітана та офіційної особи команди.
12.3. Після того, як арбітр отримав лист Рапорту арбітра, за умови, що матч не розпочався, діють
такі положення:
а) якщо будь-хто з одинадцяти футболістів, зазначених у листі Рапорту арбітра, не має
можливості розпочати матч у стартовому складі, його/їх може замінити будь-який футболіст з
числа запасних, внесених до Рапорту арбітра. Така заміна скоротить кількість запасних
футболістів;
б) якщо будь-хто з 7 запасних футболістів, зазначених у листі Рапорту арбітра, не має
можливості взяти участь у матчі, його/їх замінити не можна;
в) якщо воротар, прізвище якого внесено до листа Рапорту арбітра, не має можливості взяти
участь у матчі, він може бути замінений іншим воротарем команди, прізвище якого не було
внесено до листа Рапорту арбітра.
12.4. Футболіст, прізвище якого внесено до листа Рапорту арбітра, вважається учасником матчу,
навіть якщо він не приймав участь у грі.
12.5. За внесення до листа Рапорту арбітра прізвища відстороненого від участі в матчах або
незаявленого футболіста, у разі, якщо цей футболіст безпосередньо не брав участі у матчі, до
клубу застосовуються дисциплінарні санкції та обов’язковий грошовий внесок 500 грн.
12.6. За внесення до листа Рапорту арбітра прізвища відстороненого від участі в матчах або
незаявленого футболіста, у разі, якщо цей футболіст безпосередньо брав участь у матчі (виходив
на футбольне поле), команді зараховується поразка (0:3), а команді-суперниці – перемога (3:0).
До команди застосовуються дисциплінарні санкції та обов’язковий грошовий внесок 1000 грн.
Якщо у матчі перемогла команда-суперниця, тоді рахунок залишається незмінним.
12.7. Якщо до листа Рапорту арбітра у складах обох команд внесені прізвища відсторонених від
участі в матчах або незаявлених футболістів, але ці футболісти безпосередньо не брали участі у
матчі, тоді до обох клубів застосовуються дисциплінарні санкції та обов’язковий грошовий
внесок 500 грн.
12.8. Якщо до листа Рапорту арбітра у складах обох команд внесені прізвища відсторонених від
участі в матчах або незаявлених футболістів, і ці футболісти безпосередньо брали участі у матчі
(виходили на футбольне поле), тоді обом командам зараховується поразка (0:3). До кожної з
команд застосовуються дисциплінарні санкції та обов’язковий грошовий внесок 1000 грн.
12.9. Якщо ситуації, зазначені в пунктах 12.5-12.8, виникли у фіналі Кубку чи матчі за Супер
Кубок, тоді результат матчу анулюється і він проводиться повторно. Дату проведення
повторного матчу визначає Виконком ГС «ЖОФФ».

12.10. Футболіст, прізвище якого не внесено до листа Рапорту арбітра, не має права брати участь
у матчі.
12.11. Запасні футболісти, а також не більше 5 офіційних осіб команди, прізвища яких внесені до
листа Рапорту арбітра, під час матчу повинні перебувати на місцях, відведених для них у
технічному майданчику.
12.12. Особи, прізвища яких не внесені до листа Рапорту арбітра, під час матчу не мають права
перебувати у технічному майданчику.
12.13. Розминка запасних футболістів під час матчу дозволяється біля кутового флагштока за
лінією воріт своєї команди або за першим асистентом арбітра. Одночасно розминку можуть
проводити не більше трьох футболістів від кожної команди у формі, яка відрізняється за
кольором від форми учасників матчу та арбітрів.
12.14. У всіх матчах, які проводяться ГС «ЖОФФ» дозволяється заміна не більше 7 (семи)
футболістів.
12.15. Заміни проводяться з числа футболістів, прізвища яких внесені до листа Рапорту арбітра.
12.16. Участь футболістів-легіонерів (які не мають громадянства України) у змаганнях
Житомирської області дозволяється за наявності міжнародного трансферного сертифікату.
Стаття 13.Порядок прийому та відповідальність Клубів, керівників та футболістів.
13.1. Клуб гостей повинен не пізніше, ніж за три дні до прибуття команди, повідомити Клубгосподар поля про дату, час прибуття та кількісний склад делегації. У разі несвоєчасного
виконання цих вимог претензії клубу гостей не приймаються.
13.2. Офіційна особа Клубу-господаря поля зобов'язана зустріти команду гостей, та погодити
програму перебування.
13.3. Команді в разі запізнення до початку гри більше 45 хвилин або якщо не з'явилися на гру без
поважних причин, зараховується поразка (0:3) та відраховується 3 очки такій команді в
турнірній таблиці .Клуб (команда) повинен сплатити обов’язковий грошовий внесок в розмірі
1000 грн.
13.4. Керівники, футболісти, тренери та інші фахівці Клубу, які беруть участь у змаганнях,
повинні виконувати всі вимоги Регламенту, виявляючи при цьому високу дисципліну,
організованість, толерантність до офіційних осіб, спостерігача арбітражу, арбітрів, суперників,
представників засобів масової інформації та глядачів.
13.14.1. Клуби, команди та офіційні представники, спостерігачі арбітражу, арбітри, зобов’язані
дотримуватися Кодексу етики і чесної гри «Чесна гра-дисципліна і повага» та вести
непримириму боротьбу з проявами корупції, расизму, обману і шантажу з спробами
використання гри в особистих інтересах
13.5. Клуби, команди несуть відповідальність за поведінку футболістів та офіційних осіб своєї
команди (клубу). Керівники Клубу, тренери не мають права втручатися в дії спостерігача
арбітражу та арбітрів.
13.6. Клуб несе відповідальність за забезпечення правопорядку на стадіоні до/і під час та після
матчу.
13.7. Клуб–господар поля команд Вищої ліги в обов’язковому порядку зобов’язаний
забезпечити відео-зйомку гри. У разі не виконання даного пункту клуб (команда) повинен
сплатити обов’язковий грошовий внесок в розмірі 1000 грн.
Клуб–господар поля команд Вищої та Першої ліг в обов’язковому порядку зобов’язаний
забезпечити фотозйомку матчу та відправку фото-звіту на електронну адресу ЖОФФ
(zhoff2016@ukr.net ) впродовж двох днів після завершення матчу.
13.8.За невиконання (порушення) вимог Статутів ГС «ЖОФФ» та ФФУ, Регламенту, інших
нормативних документів до Клубу і/або його офіційних осіб, футболістів застосовуються
дисциплінарні санкції та обов’язковий грошовий внесок від 1000 до 5000 грн.
Стаття 14. Офіційна процедура перед початком та після закінчення матчу
14.1. Перед початком матчу футболісти обох команд розташовуються в центрі поля обличчям до
центральної трибуни Арбітри розташовуються між командами. Звучить Гімн України. Після чого
футболісти та арбітри вітають глядачів підняттям рук над головою.

14.2. Футболісти команди гостей, розташовані зліва від арбітрів, проходять повз арбітрів і
команду господарів поля, вітаючи кожного рукостисканням, після чого повертаються на
початкову позицію, проходячи за футболістами команди господарів поля та арбітрами.
14.3. Футболісти команди-господаря поля проходять повз арбітрів, вітаючи кожного
рукостисканням, і повертаються на початкову позицію, проходячи за арбітрами.
14.4. Після привітання арбітр шляхом жеребкування з капітаном команди гостей визначає право
вибору воріт.
14.5. Після закінчення матчу команди розташовуються в центрі поля поруч з арбітрами на своїй
половині поля. Футболісти дякують глядачам за їх підтримку оплесками над головою. Капітани
команд рукостисканням дякують арбітрам за проведений матч.
14.6. Після закінчення матчу, всі футболісти, заявлені на конкретну гру повинні знаходитись у
своїх роздягальнях не менше 15 хвилин.
14.7. Команда-учасниця Чемпіонату та Першості Житомирської області сезону 2019 повинна
мати сторінку в соц. мережі Facebook (за можливості Instagram) та особисту електронну адресу
(наприклад fc.zvyagel@gmail.com).
14.8. Команда-учасниця Чемпіонату (господар гри) повинна здійснювати онлайн-трансляцію
матчу на власній сторінці у Facebook/YouTube або надіслати через 1-2 дні після гри посилання на
повний матч (короткий огляд моментів) на електронну адресу Федерації: zhoff2016@ukr.net чи
розмістити на власній сторінці у Facebok.
14.9. Перед початком матчу обов’язкове командне фото (кожної команди окремо) біля рекламної
стійки Федерації.
14.10. Проведення короткого інтерв’ю головного тренера чи капітана для прес-служби Федерації
має відбутися через 10 хвилин після матчу або через день після матчу (у понеділок).
14.11. Розміщення фотозвіту з матчу на власній сторінці у Facebook/Instagram.
Стаття 15. Протест. Порядок подання. Розгляд
15.1. Офіційна особа клубу зобов'язана відразу після закінчення матчу попередити спостерігача
арбітражу та арбітра про подання протесту. Короткий зміст протесту фіксується в рапорті
арбітра.
15.2. Письмові протести повинні бути вичерпно вмотивовані, підписані керівниками команди і
надіслані в Адміністрацію ГС «ЖОФФ» (можливо факсом – (0412) 421153 не пізніше, ніж за 48
годин після закінчення гри. Несвоєчасно подані протести не розглядаються.
15.3. Протест на невідповідність Правилам гри розмірів воріт і/або розмітки футбольного поля
подається у письмовій формі арбітру не пізніше, ніж за годину до початку матчу.
15.4. Протест розглядає КДК ГС «ЖОФФ» після того, як клуб перерахує ГС «ЖОФФ»
обов'язковий грошовий внесок в сумі 1000 грн. на р/рахунок 26007924432771 в АБ «УКРГАЗБАНК»,
МФО 320478, ЄДРПОУ 13550950 – безповоротна фінансова допомога.
15.5. Протест щодо спірних моментів під час гри без надання відео-зйомки всього матчу не
розглядається.
15.6. Не приймається до розгляду несвоєчасно поданий протест, а також у разі, якщо він поданий
на рішення арбітра протягом матчу:
а) призначення (не призначення) вільного, штрафного або одинадцятиметрового удару;
б) визначення положення "поза грою":
в) визначення виходу м'яча за межі поля і надання права введення м'яча у гру;
г) зараховане або не зараховане взяття воріт:
д) попередження або вилучення футболіста з поля.
15.7. Якщо матч проведений без належної спортивної боротьби, пасивно, з неповагою до
глядачів, Контрольно-дисциплінарний комітет ГС «ЖОФФ» має право за поданням відповідних
рапортів арбітра та спостерігача арбітражу анулювати результат гри, зарахувати поразки обом
командам та накласти на них, керівників, тренерів, футболістів дисциплінарні санкції.
Стаття 16. Фінансові умови та витрати
16.1. Для покриття витрат по проведенню Чемпіонату та Першості Житомирської області з
футболу 2019 року та виконання статутної діяльності ГС «ЖОФФ» команди-учасниці зобов’язані

перерахувати до початку змагання на р/рахунок 26007924432771 в АБ «УКРГАЗБАНК», МФО 320478,
ЄДРПОУ 13550950 . – заявковий внесок у сумі: Вища ліга – 16000 грн; перша ліга – 12000 грн.
16.2. При реєстрації команди представляється платіжне доручення про сплату заявкового внеску.
Якщо даний пункт Регламенту не виконується, команда до змагань не допускається. В окремих
випадках заявковий внесок може бути розділений на кілька платежів, при цьому повна оплата
заявкового внеску має бути здійснена до початку ІІ-го кола чемпіонату та першості.
16.3. Відрядні витрати для участі команд у змаганнях – за рахунок відряджуючих організацій.
16.4. Витрати на відрядження спостерігача арбітражу та арбітрів для проведення матчу сплачує
клуб-господар поля. Дані витрати можуть були сплачені командами перед початком турніру на
рахунок федерації разом із заявковим внеском команди. В такому випадку загальна сума
заявкового внеску розраховується індивідуально для кожної команди.
16.5. Для відшкодування витрат на проїзд та оплату спостереження арбітражу та арбітражу,
складаються відповідні документи встановленої форми, які разом із проїзними документами
передають уповноваженій офіційній особі Клубу-господаря поля. Оплата авансових звітів
здійснюється не пізніше, ніж за 1 год. до початку матчу.
16.6. Оплата харчування арбітрів здійснюється за рахунок Управління національнопатріотичного виховання, молоді та спорту Житомирської ОДА.
16.7. Відшкодування витрат на відрядження спостерігача арбітражу та арбітрів на матчі,
затверджена Виконкомом ГС «ЖОФФ» становить: для команд вищої ліги – 3200 грн; першої ліги –
2500 грн.
16.8. Витрати, пов'язані з організацією та проведенням фінального матчу Кубку області,
«Золотого матчу» та розіграшу Супер-Кубку (оренда місця змагань, оплата харчування
обслуговуючого персоналу, медпрацівника та ін.) здійснюються за рахунок ГС «ЖОФФ».
Відшкодування витрат на відрядження спостерігача арбітражу та арбітрів на дані матчі
здійснюється командами-учасниками фінального матчу (п.16.5, 16.7 – для вищої ліги).
Оплата харчування арбітрів здійснюється за рахунок Управління національно-патріотичного
виховання, молоді та спорту Житомирської ОДА.
16.9. Якщо матч не відбувся з вини однієї з команд, виплата гонорару за арбітраж та
спостереження арбітражу здійснюється, як за виконану роботу.
16.10. Якщо матч не відбувся у зв'язку з форс-мажорними обставинами, відшкодовуються тільки
витрати на відрядження спостерігача арбітражу та арбітрів.
16.11. У випадку виникнення необхідності у зміні оплати за арбітраж та спостереження
арбітражу, Виконком ГС «ЖОФФ» має право прийняти рішення про її збільшення.
16.12. Фінансові умови для проведення додаткових матчів для визначення переможців та
призерів зберігаються на тому ж рівні (п.п. 16.4 – 16.9).
Стаття 17.Арбітраж та спостереження арбітражу
17.1. Арбітраж та спостерігання арбітражу здійснюється арбітрами, асистентами арбітра та
спостерігачами арбітражу (делегатами), рекомендованими Комітетом арбітрів ГС
«ЖОФФ». Арбітраж чемпіонату здійснюється відповідно до Правил гри і даного Регламенту.
17.2. Арбітри та спостерігачі арбітражу (делегати), призначені для проведення матчу, зобов’язані
прибути на стадіон за 1 годину до початку матчу. Кожен арбітр повинен мати з собою
щонайменше два комплекти суддівської форми різних кольорів, визначених Комітетом арбітрів
ГС «ЖОФФ». Арбітр разом з представниками команд несе відповідальність за дотриманням
правил допуску до матчу футболістів. Арбітр є єдиним хронометристом матчу. Спостерігач
арбітражу є офіційним представником ГС «ЖОФФ» на матчі і у випадку конфліктних ситуацій,
інцидентів та інших порушень регламенту, його висновки, відображені у рапорті, є
визначальними при прийнятті рішень КДК ГС «ЖОФФ».
17.3. Спостерігач арбітражу контролює організацію проведення матчу, дотримання вимог
Регламенту, відповідних вимог до команди-господаря з питань забезпечення громадського
порядку і безпеки на стадіоні та прилеглій території до, під час і після матчу, оцінює професійні
дії арбітрів до, під час і після проведення матчу.
17.4. У випадку неявки на матч арбітра чи непередбачуваних обставинах, гру проводить один з
асистентів, остаточне рішення по цьому питанню приймає спостерігач арбітражу, погодивши це

з Головою(заступником) Комітету арбітрів ГС «ЖОФФ. У випадку неявки на матч всієї бригади,
матч проводить бригада арбітрів найвищої кваліфікації з присутніх на стадіоні.
17.5. Після закінчення матчу арбітр зобов’язаний протягом 15 хв. заповнити рапорт арбітра,
зробивши відповідні записи про проведені заміни, авторів забитих м’ячів та інше.
17.6. Якщо матч не розпочався своєчасно по вині арбітрів, то на них накладаються дисциплінарні
санкції.
17.7. Якщо в ході матчу мали місце попередження або вилучення гравців, травми, порушення
порядку на стадіоні чи подання протесту, арбітр зобов’язаний внести в рапорт арбітра.
17.8. Арбітр та спостерігач арбітражу зобов’язані протягом 48 годин після закінчення матчу
відправити рапорти факсом або передати особисто в Адміністрацію ГС «ЖОФФ» за адресою:
10014, м. Житомир, вул. Майдан Корольова 3/14, офіс 302 (в разі термінової необхідності до
ГС «ЖОФФ» факсом за номером (0412) 42-11-53 та (067) 411-70-80. За несвоєчасне відправлення
документації, повідомлення результату матчу, виставлення оцінки та інше на арбітрів
та спостерігачів арбітражу накладаються дисциплінарні санкції.
17.9. Спостерігач арбітражу у випадку серйозних конфліктів, що мали місце до, під час гри чи по
її закінченню, терміново повідомляє Адміністрацію ГС «ЖОФФ» і вживає всіх необхідних
заходів для збереження доказів.
17.10. Якщо до, під час, після матчу мали місце вилучення гравців (за винятком «фолу останньої
надії» та другого попередження), порушення вимог Регламенту, арбітр та спостерігач арбітражу
даної гри в обов’язковому порядку надають письмові пояснення в Комітет арбітрів та
Адміністрацію ГС «ЖОФФ» (можливо факсом або електронною поштою) не пізніше, ніж до
завершення першого робочого дня після проведення даного матчу.
17.11. Офіційним особам матчу забороняється робити заяви в громадських місцях (перед
громадськістю), навіть шляхом використання електронних листів або власних Інтернет-сайтів,
брати участь в групових обговореннях, списках розсилок, форумах, блогах та в іншому,
подібному до них, робити заяви у будь-якій формі та давати інтерв’ю будь-яким засобам
інформації, які висвітлюють матчі, що проводяться зазначеним вище особами, та їхню діяльність,
за виключенням тих випадків, коли вони заздалегідь отримали на це дозвіл від Комітету арбітрів
ГС «ЖОФФ», ФФУ. Офіційні особи мають право вільно робити заяви та давати інтерв’ю
стосовно якості професійних дій (виконаної роботи – арбітражу/інспектування) лише після того,
як Органи футбольного правосуддя ГС «ЖОФФ», ФФУ ухвалили своє рішення щодо
відповідних матчів, при цьому, вони повинні надаватись лише у вигляді уточнень та роз’яснень, і
не містити будь-яку оцінку технічних дій та дисциплінарної поведінки, власної або інших
офіційних осіб матчу.
17.12. Прохання щодо заміни арбітрів та спостерігача арбітражу, призначених на матч, до
розгляду не приймається.
17.13. У разі зауважень щодо дій арбітра, асистентів арбітра та/або спостерігача арбітражу під
час матчу в обов’язковому порядку надається відеозйомка матчу.
17.14.Призначення проводить Комітет арбітрів ГС «ЖОФФ». Протокол призначень підписують
голови Комітету арбітрів та Комітету з проведення змагань ГС «ЖОФФ».
17.15. Не пізніше, ніж за 2 дні до дати проведення туру, ГС «ЖОФФ» виносить на свій сайт
www.zhoff.org.ua повідомлення про призначення арбітражу та спостереження арбітражу.
17.16. Обов’язки арбітрів та спостерігачів арбітражу:
17.16.1. Провести перевірку стадіону (стан футбольного поля та його готовність до матчу,
включаючи розмітку поля, розміри воріт, кутових флагштоків) роздягалень команд, кімнати
арбітрів, спостерігача арбітражу, засобів надання першої медичної допомоги. Арбітр, асистенти
арбітра та четвертий арбітр повинні брати участь в перевірці футбольного поля спільно з
спостерігачем арбітражу та зробити відповідний запис у Рапортах. У разі непридатності
футбольного поля арбітр приймає рішення про неможливість проведення матчу.
17.16.2. Разом з офіційними особами команд визначити кольори ігрової форми так, щоб не
збігалися кольори футболок, шортів та гетрів суперників.
17.16.3.Уразі відсутності спостерігача арбітражу перевірити наявність в адміністрації стадіону
документацію, згідно з вимогами Регламенту та прийняти рішення відносно можливості
проведення матчу.

17.16.4. Перевірити відповідність «Паспортів футболістів», прізвищам, внесеним в лист Рапорту
арбітра.
17.16.5. Забезпечити контроль за перебуванням футболістів, тренерів та офіційних осіб у
технічному майданчику під час матчу.
17.16.6. Перевірити наявність документів, які засвідчують готовність стадіону до проведення
матчу:
а) Акту (сертифікату) Виконкому ГС «ЖОФФ»;
б) Паспорту (анкету) стадіону, зареєстрованого ГС «ЖОФФ»;
в) Регламенту змагань з футболу серед аматорських команд 2019 року;
г) Календаря ігор.
17.16.7. У разі відсутності вказаних документів і/або невиконання вимог, установлених
Регламентом, терміново повідомити про це ГС «ЖОФФ» і вжити всіх необхідних заходів щодо
усунення виявлених недоліків у підготовці стадіону до матчу.
17.16.8. У разі серйозних порушень Регламенту прийняти рішення про відміну матчу, попередньо
повідомивши про це ГС «ЖОФФ».
17.16.9. Заповнити Рапорти арбітражу та спостерігача арбітражу з повним, об'єктивним
відображенням усіх обставин організації матчу, інцидентів, що виникли до, під час та після його
проведення, виставити оцінки арбітрам на підставі методичних вказівок і особистого аналізу.
17.16.10. Протягом 1 години після закінчення матчу проінформувати ГС «ЖОФФ» за
телефонами/факсами (0412) 42-11-53 та (067) 411-70-80 про технічні результати матчу та
інциденти, що мали місце до, під час і після матчу.
Стаття 18. Санкції
18.1. Дисциплінарні санкції застосовуються Контрольно-дисциплінарним комітетом ГС
«ЖООФ» (далі – КДК) у відповідності до Дисциплінарних правил ГС «ЖОФФ» і чинного
Регламенту.
18.2. Команди зобов’язані самостійно вести облік дисциплінарних санкцій що застосовуються
арбітрами (жовтих, червоних карток) і нести за це відповідальність.
18.3. Облік дисциплінарних санкцій, застосованих арбітром у матчах змагань ведеться окремо
для кожної категорії змагань (Чемпіонат Житомирської області, Першість Житомирської області,
Кубок Житомирської області).
18.4. Гравець підлягає відстороненню на 1 (один) матч за 3 (три) жовті картки, отримані в
матчах. Відсторонення здійснюється без рішення КДК.
18.4.1. За кожні наступні 3 (три) жовті картки відсторонення на 1 (один) матч.
18.5. Гравець, вилучений з поля за дві жовті картки у грі або за червону картку за «фол останньої
надії», підлягає відстороненню на 1 (одну) гру без рішення КДК. Раніше отримані попередження
не анулюються.
18.6. Футболіст, який отримав червону картку (крім як за дві жовті картки в одному матчі чи за
«фол останньої надії»), не має права брати участь в жодних офіційних матчах Чемпіонату і
розіграшу Кубка до рішення КДК та закінчення терміну його відсторонення. Термін дії
відсторонення футболіста від участі в матчах розпочинається з моменту вилучення футболіста на
полі. Крім того, після рішення КДК, сплачується обов'язків грошовий внесок у розмірі 300 грн.
18.7. Якщо гравця вилучено з поля, попередження, раніше отримане ним у цьому ж матчі,
зберігає чинність.
18.8. При переході гравця з однієї команди-учасниці в іншу жовті картки та відсторонення за них
не анулюються.
18.9. Гравці та/або офіційні представники команд-учасниць, відсторонені за рішенням
Адміністрації, КДК ГС «ЖОФФ», до моменту можливого подання апеляційної скарги та
остаточного рішення АК до участі у змаганнях не допускаються.
18.10. Гравець та/або офіційна особа, які не отримали вилучення, але здійснили порушення, що
відображено в рапорті арбітра та/або рапорті спостерігача арбітражу, не мають права брати
участь у змаганнях до відповідного рішення КДК (АК) ГС «ЖОФФ». Якщо не відображено в
рапорті - такі особи мають право брати участь у матчах до рішення КДК.
18.11. Непроведений з будь-якої причини матч Чемпіонату, розіграшу Кубка не враховується в
кількість матчів, які гравець та/або офіційна особа повинні пропустити у зв’язку з
відстороненням від участі в матчах.

18.12. Якщо кількість матчів, на які було відсторонено гравця та/або офіційну особу, перевищує
кількість матчів, які залишилися у поточному сезоні, то відповідна кількість матчів, в яких
гравець та/або офіційна особа не має права брати участі, переноситься на наступний футбольний
сезон.
18.13. Попередження та відсторонення за жовті картки втрачають силу після завершення
футбольного сезону 2017 року.
18.14. Керівники, футболісти, тренери та інші особи команд, які беруть участь у Чемпіонаті,
зобов’язані виконувати всі вимоги даного Регламенту, виявляючи при цьому високу дисципліну,
організованість, толерантність до офіційних осіб, арбітрів, суперників, представників засобів
масової інформації та глядачів. Керівники команд несуть повну відповідальність за поведінку
своєї команди і не мають права втручатися у дії арбітрів. У випадку недисциплінованої
поведінки кількох футболістів та/або офіційних представників однієї з команд, а також будь-яких
інших осіб, що виконують будь-яку місію від імені даної команди, за рішенням арбітра матч
може бути припинений.
18.15. Відповідальність за сплату обов’язкового грошового внеску несуть офіційні представники
(згідно заявкового листа) команд-учасниць Чемпіонату. При цьому обов’язковий грошовий
внесок, накладений на команду-учасницю Чемпіонату, сплачується до фактичного початку
календарної гри. Якщо сплата обов’язкового грошового внеску відбулася із запізненням після
фактичного початку матчу згідно календаря змагань, гра відбувається та даній команді додатково
накладається обов’язковий грошовий внесок у розмірі 300 грн. У випадку, якщо командаучасниця взагалі не сплатила обов’язковий грошовий внесок і після матчу, даній команді
зараховується технічна поразка 0:3 та додатково накладається обов’язковий грошовий внесок у
розмірі 1000 грн.
18.16. Рішення щодо дисциплінарних санкцій до арбітрів, асистентів арбітра та спостерігачів
арбітражу приймає Комітет арбітрів ГС «ЖОФФ» згідно Дисциплінарних правил ГС «ЖОФФ».
Стаття 19.Фарм-клуби
19.1.Фарм-клубами ГС «ЖОФФ» визнає клуби, один з яких перебуває у лізі вищій за рангом, і
між ними укладений договір про спільну діяльність терміном не менше одного року.
19.2. Договір може бути укладений у строки заявкового періоду.
19.3. У договорі повинно бути передбачено спільну діяльність клубів:
а) у фінансуванні (будівництві, модернізації) спортивної бази команди фарм-клубу;
б) у фінансуванні підготовки та участі команди фарм-клубу у змаганнях;
в) у користуванні земельними ділянками, спортивними спорудами або нерухомістю,
19.4. Клуб ліги, вищої за рангом, зобов'язаний гарантувати команді фарм-клубу участь у всіх
матчах Першості.
19.5. Якщо команда фарм-клубу виключена зі змагань або припинила своє існування, то
залишок суми заявкового грошового внеску зараховується до фонду ГС «ЖОФФ»;
19.6. Умови ротації футболістів:
- у матчах за команду вищої ліги дозволяється брати участь до 5 футболістів: віком до 21 року
(включно), команди фарм-клубу, прізвища яких внесені до заявкового листа команди першої
ліги;
- футболісти діючих фарм-клубів мають право брати участь у Кубку області лише за одну
команду;
- команда фарм-клубу (перша ліга) не може претендувати на підвищення у класі.
Документи, які підтверджують статус фарм-клубу (договір), необхідно надати до Виконкому
ГС «ЖОФФ».
Стаття 20. Заключні положення
20.1. Розгляд і вирішення всіх спірних питань, які виникають між Клубами (командами),
офіційними особами та футболістами здійснюється виключно під юрисдикцією ГС «ЖОФФ», у
відповідності до Дисциплінарних правил ГС «ЖОФФ».
20.2. Зміни та доповнення до Регламенту розглядає та затверджує Виконком ГС «ЖОФФ».

20.3. Розгляд та прийняття рішень з інших питань, що не врегульовані Регламентом, є
виключною компетенцією Виконкому ГС «ЖОФФ» на основі законодавства, вимог ФІФА,
УЄФА. ФФУ та ГС «ЖОФФ».
20.4. Регламент набуває чинності з дати його підписання.

