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для учасників матчу, офіційних осіб матчу та осіб, що забезпечують організацію
спортивних змагань.
- Особи, в яких при проведенні опитування виявлено ознаки респіраторної хвороби
або виявлено температуру тіла понад 37,2 °С, не допускаються до стадіону.
- Особи, хворі на гостру респіраторну хворобу СОVID-19, спричинену коронавірусом
SARS-CoV-2, та особи, щодо яких встановлено в процесі епідеміологічного
розслідування підозру на інфікування гострою респіраторною хворобою СОVID-19,
спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, підлягають самоізоляції або госпіталізації в
порядку, визначеному галузевими стандартами в сфері охорони здоров’я та
відсторонюються від участі в турнірі на час самоізоляції або хвороби.
Наступні два матчі команди, в якій виявлено інфікованого гравця, переносяться на
резервні дні.
У разі проходження усіма гравцями команди, в якій виявлено інфікованого гравця,
ПЛР-тестування та наданні відповідних результатів Адміністрації ЖОАФ матчі даної
команди можуть не переноситись.
- Одночасно на всій території стадіону можуть перебувати не більше 50 осіб.
- Під час перебування в приміщенні учасники та офіційні особи матчу зобов’язані
дотримуватись обмеження не більше однієї особи на 10 кв. м. площі приміщення.
- Під час перебування на території стадіону, учасники зобов’язані використовувати
респіратори або захисні маски, крім футболістів, головних тренерів, бригади арбітрів
під час безпосереднього перебування на футбольному полі.
- Підготовчі та установчі роботи в день матчу повинні бути завершені до того, як
команди та арбітри прибудуть на стадіон.
- При організації матчу, забезпечується відсутність скупчення людей, зокрема:
а) прибуття команд має бути рознесено в часі;
б) клуби-господарі визначають маршрут учасників до роздягальні та поля таким
чином, щоб мінімізувати контакт зі сторонніми особами, організаторами тощо;
в) проходження температурного скринінгу повинно відбуватися таким чином, щоб
уникати скупчення людей.
- Вихід команд на поле має відбуватися:
а) розділений за часом, без збору та традиційного виходу;
б) без супроводу дітей;
в) без рукостискань;
г) без загального шикування команд.
- Дозволяється використання місць загального користування (роздягальні, душові)
тільки невеликими групами при дотриманні дистанції в 2 метри. За відсутності на
стадіоні роздягалень відповідного розміру командам рекомендується використовувати
власні транспортні засоби (автобуси, тощо).
- Від’їзд команд та арбітрів зі стадіону відбувається окремо одна від іншої. Від’їзд
офіційних осіб матчу відбувається окремо від команд.
- На стадіоні організатором матчу повинно бути забезпечено:
а) мінімальний контакт учасників та організаторів футбольних матчів;
б) наявність спиртовмісних антисептиків з концентрацією активно діючої речовини
понад 60% для ізопропілових спиртів та понад 70% для етилових спиртів для обробки
рук перед, або всередині кожного приміщення;
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в) дезінфекцію спиртовмісними розчинами поверхонь у всіх роздягальнях,
медичних та інших кімнатах на стадіоні. Дезінфекція повинна бути завершена за 1
годину до матчу;
г) наявність окремих додаткових контейнерів для збору, зберігання та утилізації
засобів індивідуального захисту;
д) використання персоналізованих пляшок для напоїв. Заборонено обмінюватись
особистими речами (рушники, халати тощо) з іншими гравцями;
е) провітрювання усіх приміщень кожні 3 години протягом 15 хвилин.
- На стадіонах/спортивних майданчиках, де немає огородження та облаштованих воріт
входу
і
виходу
для
глядачів,
необхідно
забезпечити
спеціальне
огородження/розмежування червоно-білою стрічкою ігрової зони:
а) якщо футбольне поле без бігових доріжок, необхідно: відрахувати 10 метрів від
меж трибун (місць для глядачів) та огородити ігрову зону червоно-білою стрічкою;
б) якщо футбольне поле з біговими доріжками, необхідно: відрахувати 20 метрів від
меж трибун (місць для глядачів) та огородити ігрову зону червоно-білою стрічкою.
У разі недотримання рекомендацій подальше проведення футбольних матчів у
даному регіоні (районі) буде заборонено.
Відповідальність за дотримання протиепідемічних правил проведення матчів
несуть керівники (представники) команд.
Стаття 3. Термін проведення етапів кубкового турніру
1. Кубковий турнір проводиться в наступні терміни:
- 1/8 фіналу – 08 липня – 15 липня;
- 1/4 фіналу – 22 липня – 29 липня;
- 1/2 фіналу – 05 серпня – 12 серпня;
- фінал – 19 серпня.
2. Терміни проведення можуть бути змінені у зв’язку з погодними умовами та
ситуацією спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2.
3. Базовий час початку матчів 18.00.
У разі домовленості між двома командами матчі можуть розпочинатися не пізніше
19.00 години.
Стаття 4. Визначення переможців
1. В іграх 1/8 фіналу, 1/4 фіналу, 1/2 фіналу у наступний раунд турніру виходить
команда-переможець. У разі нічиєї за сумою 2-х матчів пробиваються 11-метрові
штрафні удари.
2. Команди визначають переможця по сумі 2-х зустрічей за наступними показниками:
- команда, яка набере більше очок;
- краща різниця забитих і пропущених м’ячів;
- при рівності цих показників, м’яч забитий на чужому полі рахується за два;
- якщо ці показники однакові, то після основного часу другої гри пробиваються 11метрові штрафні удари.
3

3. Якщо основний час фінального матчу закінчився внічию, то призначається
додатковий час (2 тайми по 15 хвилин без перерви). Якщо і додатковий час не
визначив переможця, пробиваються 11-метрові штрафні удари.
4. У разі неявки на гру команди, або при грубому порушенні дисципліни гравцями або
вболівальниками однієї з команд, виявлення незаявленого гравця, команді
зараховується поразка (-:+) і вона знімається з розіграшу.
Стаття 5. Фінансові питання
1. Оплата харчування арбітрів за рахунок Департаменту культури, молоді та спорту
Житомирської ОДА.
2. Витрати, які пов’язані з участю команди у кубковому турнірі несуть клуби
(команди), організації, які їх відряджають.
3. Для покриття витрат по проведенню кубкових змагань командам перед етапом 1/8
фіналу необхідно сплатити грошовий внесок до ЖОАФ у сумі 600 гривень.
Учасниками змагань перед етапом 1/4 необхідно сплатити грошовий внесок у сумі 700
гривень. Перед етапом 1/2 та фіналу учасникам необхідно сплатити грошовий внесок у
сумі 800 гривень.
4. Господар поля до початку гри відшкодовує витрати на відрядження спостерігача
арбітражу/делегата та арбітрів на матчі, затверджені Виконкомом ГС «ЖОАФ»:
1/8 фіналу – 2500 грн;
1/4 та ½ фіналу – 3200 грн;
Фінал – 1600 грн з обох команд-фіналістів.
5. Грошові внески перераховуються на рахунок ГС «ЖОАФ».
Реквізити для безготівкової оплати:
Назва організації: Громадська спілка «Житомирська обласна асоціація футболу»
Призначення платежу: безповоротна фінансова допомога або заявковий внесок на
участь в Кубку Житомирської області
Код ЄДРПОУ: 13550950
Банк: Житомирське відділення АБ «Укргазбанк»
UA793204780000026007924432771
Юридична адреса: 10014, м. Житомир, вул. майдан Корольова 3/14 офіс 302
Тел./факс: (0412) 42-11-53 та (067) 411-70-80
E-mail zhoff2016@ukr.net
Стаття 6. Нагородження
1.
Команда, що перемогла у фіналі Кубку області, отримує титул «Володар Кубку
Житомирської області Пам’яті Героїв Небесної Сотні», нагороджується Кубком,
медалями та грамотами Департаменту культури, молоді та спорту Житомирської
облдержадміністрації та ЖОАФ.
2.
Команда-фіналіст Кубку області нагороджується кубком фіналіста, медалями та
грамотами Департаменту культури, молоді та спорту Житомирської ОДА та ЖОАФ.
3. Спостерігач арбітражу та арбітри, які проводили фінал Кубку області,
нагороджуються грамотами та цінними подарунками від ЖОАФ.
4. Переможець та фіналіст Кубку області мають право приймати участь у розіграші
Кубку України з футболу серед аматорів 2020 р.
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Стаття 7. Заключні положення
1. Поіменні заявки надаються до ЖОАФ у двох примірниках, мають бути затверджені
керівниками організації, регіональними асоціаціями футболу, лікарем. Заявки повинні
бути надані адміністрації ЖОАФ до 03 липня 2020 року. У поіменну заявку
включаються 25 гравців, 2 тренери-представника. Разом із заявкою надаються
паспорти (футболіста) на кожного гравця, або у разі його відсутності необхідні
документи для його оформлення (копія паспорта, коду, фотокартка).
2. Заявки всіх учасників команд до початку ігор обов’язково візуюються в ЖОАФ.
3. Дозаявка та перезаявка команд дозволяється до 1/4 фіналу Кубку.
4. У кожній грі на всіх етапах кубкового турніру дозволяється заміна 7 гравців,
записаних до протоколу матчу.
5. Облік дисциплінарних санкцій, застосованих арбітром у матчах змагань ведеться
окремо для кожної категорії змагань (Чемпіонат Житомирської області, Першість
Житомирської області, Кубок Житомирської області).
5.1. Гравець підлягає відстороненню на 1 (один) матч за 3 (три) жовті картки, отримані
в різних матчах. Відсторонення здійснюється без рішення КДК.
5.2. За кожні наступні 3 (три) жовті картки відсторонення на 1 (один) матч.
5.3. 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.
6. Гравець вилучений з поля, автоматично пропускає наступну гру. Питання про його
подальшу участь у кубкових змаганнях вирішує КДК ЖОАФ.
7. Ситуації, що не передбачені цим Регламентом регулюються Комітетом масового
футболу та підготовки і проведення змагань ГС «ЖОАФ», якому належить право
оперативного прийняття рішень щодо проведення змагань та «Регламентом
Чемпіонату та Першості Житомирської області з футболу серед аматорських команд
сезону 2020 року».
8. Зміни та доповнення до цього регламенту розглядаються та затверджуються
Виконкомом ЖОАФ.
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