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Р Е Г Л А М Е Н Т 
про проведення VІІІ чемпіонату та кубку обласної дитячо-юнацької 

футбольної ліги серед юнацьких команд  

2007 – 2005 р.н. сезону 2019-2020 рр..  

 
1.Мета і завдання: 

1.1. Метою Регламенту обласних змагань з футболу серед юнацьких команд є 

визначення принципів організації та проведення обласних змагань з футболу 

юнацьких команд під егідою Чернівецької обласної федерації футболу та          

обласної дитячо-юнацької футбольної ліги, порядку, норм і правил відносин між 

суб’єктами юнацького футболу на основі створення системи прав, обов’язків і 

відповідальності учасників змагань 

1.2. Завдання: 

- встановлення порядку здійснення управління та контролю за організацією та 

проведенням змагань; 

- забезпечення підготовки місць проведення матчів у відповідності до 

регламенту; 

- застосування дисциплінарних санкцій до учасників, які приймають участь у 

змаганнях ліги за порушення або неналежне виконання регламентних норм 

ЧОФФ та цього Регламенту; 

- поліпшення якості навчально-тренувального процесу в дитячо-юнацьких 

спортивних закладах, підвищення рівня майстерності юних футболістів, 

- виявлення найбільш обдарованих футболістів та поповнення ними резерву 

футбольної команди майстрів «Буковина»; 

- пропаганда здорового способу життя; 

- популяризація футболу серед юнацтва та молоді в Чернівецькій області 

 

2. Керівництво змаганнями. 

2.1.Змагання проводяться під егідою Чернівецької обласної федерації футболу. 

Безпосередня організація та проведення змагань покладається на обласну дитячо-

юнацьку футбольну лігу. Змагання проводяться у відповідності з принципами 

«Чесної гри», згідно з календарем. 

 

3.Час і місце проведення змагань.  

Обов’язки клубу господаря щодо підготовки стадіону  

та футбольного поля.  

3.1.Змагання проводяться в два кола за системою осінь-весна на стадіонах 

області. Ігри проводяться згідно календаря змагань. 

3.2.Стадіони повинні бути забезпечені роздягальнями для команд, арбітрів, 

лавами для тренерів та запасних футболістів та місцями для глядачів.  

3.3. Команда-господар для проведення матчу надає та забезпечує: 

- футбольне поле з розміткою встановлених розмірів з трав’яним або штучним 

покриттям для проведення матчу; 

  - три рівноцінних футбольних м’ячі, що відповідають вимогам Правил гри, з яких 

два м’ячі повинні знаходитися біля поля ( по одному м’ячу позаду воріт); 
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- чергування лікаря під час матчів; 

- несе відповідальність за громадський порядок і безпеку до (приїзд команд) під 

час і після матчу (від’їзд команд); 

- чергування представників органів правопорядку в кількості достатній для 

протидії порушенням громадського порядку. 

 

4. Відповідальність ДЮСЗ (клубів), керівників та футболістів. 

1. Керівники ДЮСЗ чи клубу (команди), тренери, футболісти, які беруть участь у 

змаганнях, повинні виконувати всі вимоги цього Регламенту, виявляючи при цьому 

високу дисципліну, організованість, толерантність до офіційних осіб, спостерігача 

арбітражу, арбітрів, суперників, представників засобів масової інформації та 

глядачів. 

2. Керівники ДЮСЗ чи клубу (команди) та тренери несуть відповідальність за 

поведінку футболістів своєї команди і не мають права втручатися в дії арбітрів, 

спостерігача арбітражу. 

3. ДЮСЗ чи клуб несе відповідальність за поведінку своїх вболівальників, а також 

представників клубу, які виконують офіційні обов’язки на матчі або присутні на 

стадіоні. 

4. За невиконання (порушення) вимог Регламенту до ДЮСЗ чи клубу 

застосовуються дисциплінарні санкції. 

5. У випадку недисциплінованої поведінки футболістів та офіційних осіб однієї з 

команд (або двох команд) за рішенням арбітра матч може бути припинений. 

6. За надання фіктивних документів стосовно футболістів, фальсифікацію 

результату матчу до ДЮСЗ (клубів) застосовуються дисциплінарні санкції та буде 

повідомлено у вищестоящу організацію якій підпорядковується заклад в якому 

працює тренер, а матеріали фальсифікації будуть передані в прокуратуру. 

 

5.Учасники змагань. Заявка. 

5.1. До участі в змаганнях допускаються 3 футболіста старшого віку на один 

рік. В заявку вноситься 25 гравців, 2 тренера. Заявки на участь у змаганнях 

подаються до 05.09.19р. (вул. Українська, 39). 

5.2. При заявці на кожного футболіста представник команди має пред’явити 

копію свідоцтва про народження, копію ідентифікаційного коду, кольорову 

фотографію (3х4) останнього 3-х місячного терміну. 

5.3.Заявка на участь в змаганнях повинна бути обов’язково завірена 

регіональною  федерацією футболу, керівником спортивної організації та лікарем. 

 

6. Арбітраж 

6.1.Арбітраж здійснюється у відповідності з Правилами гри, змінами і 

доповненнями до них, затвердженими Міжнародною Радою футбольних асоціацій. 

6.2.На кожний матч Комітетом арбітрів Чернівецької обласної федерації 

футболу призначається головний арбітр та асистентів арбітра Арбітр наділяється 

виключними повноваженнями відносно застосування та трактування Правил гри. 

6.3. Арбітр не має права починати гру без лікаря. Якщо команда-господар не 

надала лікаря або лікар спізнився більше як на 30 хв. від часу зазначеному в 

календарі команді зараховується поразка. Якщо лікар покинув робоче місце під час 

матчу рішення щодо вжитих санкцій приймає суддівська колегія.  

6.4.В разі неявки арбітрів – гру проводять місцеві арбітри, які мають досвід 

суддівства змагань обласного рівня. 

6.5.У випадку звернення команд-учасниць щодо призначення на принципові 

матчі делегата матчу, витрати (100 грн. за гру) несуть команди, які письмово 

звернулись в обласну федерацію футболу не менше як за п’ять діб до матчу. 



6.6.Обов’язки арбітрів: головний арбітр повинен оглянути футбольне поле, 

оцінити його якість за п’ятибальною шкалою та зробити відповідний запис до 

рапорту арбітра. 

6.7.У випадку непридатності футбольного поля, головний арбітр приймає 

остаточне рішення щодо проведення або відміни матчу і повідомляє про це 

оргкомітет обласної дитячо-юнацької футбольної ліги. 

6.8.Разом з представниками команд визначає кольори ігрової форми так, щоб 

не збігалися кольори футболок та гетр суперників. 

6.9.Не пізніше 24-х годин після закінчення матчу головний арбітр матчу 

повинен здати рапорт арбітра в оргкомітет обласної дитячо-юнацької футбольної 

ліги (вул. Українська,39). 

6.10. Оплата арбітражу  за гру складає 400 грн.. Оплата  лікаря 100 грн. за гру. 

6.10. Якщо матч не відбувся з вини однієї з команд, виплата за арбітраж та 

спостерігання арбітражу здійснюється як за виконану роботу, за умови, що 

спостерігач арбітражу, арбітри прибули на місце проведення матчу. 

 

 

7.Формула проведення змагань. 

7.1.Змагання проводяться  в два  кола в двох вікових категоріях згідно 

календаря. 

7.2.Змагання проводяться згідно Правил ФІФА по футболу. Гра проводиться в 2 

тайми по 30 хвилин (юнаки 2007 р.н.), 2 тайма по 40 хв. (юнаки 2005-06 р.н.), з 10-

ти хвилинною перервою. Змагання проводяться в вікових групах по круговій 

системі. 

7.3.В рапорті арбітра дозволяється вносити 18 футболістів, які є в заявці. Склад 

команди на гру – 11 футболістів. Дозволяється проводити 7 замін. Зворотні заміни 

заборонені. 

7.4.Перед грою (коли команди вишикувалися для привітання) тренер або капітан 

команди мають право перевірити по футбольному паспорту особи кожного 

футболіста зі стартового складу. В перерві і по закінченню матчу підлягають 

перевірці тільки футболісти, що виходили на заміну. 

 

8. Визначення місць в турнірній таблиці. 

8.1.За перемогу команді нараховується 3 (три) очки, за нічию – 1 (одне) очко, за 

поразку очки не нараховуються. 

8.2. Місце команди у змаганнях визначається за такими показниками, 

отриманими у всіх матчах: а) більша кількість набраних очок; б) більша кількість 

перемог. 

8.3. При рівності показників, вказаних у п.8.2 цієї статті, у двох і більше команд, 

перевагу отримують команди, які в особистих матчах з конкурентами мають кращі 

показники: а) більша кількість набраних очок; б) більша кількість перемог; в) 

краща різниця забитих і пропущених м’ячів.  

8.4. При рівності показників, вказаних у п.8.3 цієї статті, у двох і більше команд, 

перевагу отримують команди, які в усіх матчах мають кращі показники: а) краща 

різниця забитих і пропущених м’ячів; б) більша кількість забитих м’ячів; г) за 

жеребом.  

8.5.При визначенні чемпіона, за умови рівності очок, проводиться додатковий 

поєдинок між командами претендентами на чемпіонство. 

 

 

 

 



8.Перенос ігор. 

8.1.При виникненні поганих погодних умов оргкомітет може пернести ігри, 

попередивши представників команд в телефонному режимі.  

8.2.Перенос ігор на прохання команди:  

- необхідно письмово звернутися з проханням про перенесення гри  до  

суддівської колегії не менше ніж за п’ять діб до календарної гри;  

- за кожну перенесену гру необхідно сплатити 500 грн. (оплата суддівства та 

лікаря); 

- суддівська колегія на протязі двох діб повинна розглянути прохання та дати 

відповідь щодо перенесення гри; 

- суддівська колегія залишає за собою право не задовольняти прохання команди. 

Участь в інших турнірах не є підставою для перенесення ігор. 

 

9. Участь та заміни в матчі. 

9.1.Представники команд зобов'язані за 30 хвилин до початку матчу: 

· внести до рапорту арбітра прізвища та імена 18 футболістів, заявлених на даний 

матч, тренера, представника, лікаря (команда господар) і надати для перевірки 

арбітру матчу заявковий аркуш та посвідчення учасників змагань. 

· підписати рапорт арбітра до початку матчу (тренер і капітан  команди); 

· команда-господар поля заповнює рапорт арбітра першою; 

· футболіст, внесений до рапорту арбітра, вважається учасником матчу, навіть 

якщо він знаходився у резерві і не виходив на заміну; 

· під час матчів дозволяється заміна 7 футболістів. Заміни проводяться з числа 

футболістів, внесених у рапорт арбітра матчу; 

9.2.Представники команд повинні підписати рапорт арбітра стосовно ознайомлення 

з дисциплінарними санкціями, винесених арбітром матчу. 

9.3. Розминка запасних футболістів, які внесені у рапорт арбітра (не більше 3-х 

чоловік у формі, яка відрізняється від форми граючихкоманд), дозволяється в зоні 

кутового прапора, з боку половини поля, де знаходиться лава запасних футболістів 

даної команди, або за першим асистентом арбітра. Остаточне рішення щодо місця 

проведення розминки належить арбітру матчу.  

 

10.Кубок. 

10.1.Ігри кубка проводяться згідно жеребкування в кожній віковій групі з 

вибуванням за результатами одного матчу. Жеребкування проводиться серед всіх 

команд кожної вікової групи.  

10.2 Ігри кубка на кожній стадії складаються з однієї гри. 

 

11.Екіпіровка футболіста 

11.1. Ігрова форма футболіста складається з футболки, шортів, гетр, 

обов’язково з щитків та спортивного взуття. 

11.2.Кольори футболок, шортів та гетрів футболістів команд-суперниць та 

арбітрів  не повинні збігатися 

11.3.Кольори футболок кожного воротаря повинні відрізнятися від кольорів 

футболок інших футболістів, арбітра та асистентів, якщо кольори  футболок 

воротарів збігаються з кольорами футболок бригади арбітрів, футболки змінюють 

воротарі. 

11.4.У разі збігу кольору ігрової форми у команд-суперниць її змінює 

команда господар. 

11.5.Футболіст, екіпірування якого не відповідає вимогам, до матчу не 

допускається. 

 



12. Дисциплінарні санкції до команд та гравців. 

12.1. За неявку команди на матч їй зараховується поразка (–:+), а команді 

суперниці - перемога (+:–). Команда, яка не з’явилася на гру в першому колі, у 

другому колі гру проводить на виїзді.. 

12.2. Якщо обидві команди не з’явилися на матч, їм зараховується поразка   

(-:-). 

12.3. У разі спізнення команди більш ніж на 60 хв. (від часу зазначеному в 

календарі змагань) їй зараховується поразка (–:+), а команді-суперниці перемога 

(+:-). 

12.4.Долю команд, які повторно не з’явилась на матч без поважної причини 

вирішує суддівська колегія. 

12.5. Якщо команда, виключена зі змагань, провела половину і більше 

матчів, їй зараховуються поразки в матчах, які залишились (– : +), а командам-

суперницям зараховуються перемоги, якщо менше половини матчів – результати 

анулюються. 

12.6.Команда, яка порушила один з пунктів статті 3, карається зняттям очок 

або зняттям з розіграшу чемпіонату. 

12.7.Представники команди повинні вести облік попереджень і вилучень 

футболістів. 

12.8.Футболіст пропускає один матч в разі коли, отримані дві жовті картки в 

одному матчі та за три жовті карти отримані протягом чемпіонату. 

12.9.Футболіст, вилучений з поля, підлягає відстороненню і не має права 

грати до моменту прийняття рішення суддівською колегією обласної дитячо-

юнацької футбольної ліги. 

 

13. Порядок подання протестів 

13.1.Протест може бути поданий тільки офіційним представником команди. 

13.2.Протест на невідповідність розмірів воріт, розмірів футбольного поля і 

розмітки подається у письмовій формі арбітру не пізніше ніж за 30 хвилин до 

початку матчу. 

13.3.Офіційний представник команди впродовж  30 хвилин після закінчення 

матчу повинен попередити головного арбітра, команду-суперника про подачу 

протесту. 

13.4.Заява про подачу протесту фіксується в рапорті арбітра. Представник 

команди на окремому аркуші вичерпно обґрунтовує зміст протесту і протягом  24 

годин з моменту закінчення матчу подає протест в суддівську колегію обласної 

дитячо-юнацької футбольної ліги (вул. Українська, 39). 

13.5.Для доказу того, що гравець не відповідає віковій категорії, в якій 

приймає участь, представнику команди, який подає протест необхідно 

сфотографувати гравця на якого є підозри та  надати в суддівську колегію: 

- фотографію гравця; 

- копію свідоцтва про народження, копію ідентифікаційного коду  гравця 

на якого виникла підозра. 

13.6.Не приймається до розгляду несвоєчасно поданий протест,  у випадку, 

якщо протест не зафіксований в рапорті арбітра та якщо він поданий на рішення  

прийняті арбітром в матчі. 

13.7.При підтвердженні факту фальсифікації документів на гравця головна 

суддівська колегія приймає рішення щодо дисциплінарних санкцій до гравця та 

команди, про факт фальсифікації буде повідомлено у  вищестоящу організацію, 

якій підпорядковується заклад в якому  працює тренер команди, а матеріали будуть 

передані у відповідно правоохоронні органи. 



13.8. При поданні протесту команда має сплатити обов’язковий грошовий 

внесок в розмірі 500 грн.. Якщо оргкомітет змагань задовольняє протест грошовий 

внесок повертається команді. 

 

14. Фінансові витрати. 

14.1.  Витрати, пов’язані з участю команд у змаганнях (проїзд, харчування, 

добові) за рахунок відряджуючих організацій. 

14.2. Витрати команд на оплату  головного арбітра та асистентів арбітра 

складає 400 грн. за матч Оплата  лікаря, якого забезпечує команда-господар – 100 

грн.. 

14.3. У випадку звернення команд-учасниць щодо призначення на принципові 

матчі делегата матчу, витрати (100 грн. за гру) несуть команди, які письмово 

звернулись в обласну федерацію футболу не менше як за п’ять діб до матчу. 

14.4. Оплата харчування головної суддівської колегії та бригади арбітрів в 

день проведення матчів за рахунок коштів ЧОФФ та ГС «ДЮФЛ Чернівецької 

області». Придбання нагородної атрибутики за рахунок коштів Управління молоді 

та спорту Чернівецької ОДА, ЧОФФ та «ДЮФЛ Чернівецької області». 

 

15.Нагородження. 

15.1. Команди-переможці чемпіонату ЧОДЮФЛ в своїх вікових групах  

нагороджуються кубком, медалями та дипломами. Всі гравці команд-призерів 

нагороджуються дипломами, за І, ІІ, ІІІ місця та медалями. Кращі гравці будуть 

нагородженні призами по номінаціях: кращий воротарь, захисник, півзахисник, 

нападаючий,  бомбардир. 

15.2. Команди переможниці кубка ЧОДЮФЛ в своїх вікових групах 

нагороджуються кубками, всі гравці фіналісти медалями та дипломами. 

15.3. Команди переможниці суперкубка ЧОДЮФЛ в своїх вікових групах 

нагороджуються кубками  та дипломами. 

 

Питання, які не передбачені даним регламентом регулюються Регламентом 

обласних змагань з футболу сезону 2019 р.. 

 

 

 

ОРКОМІТЕТ 
 


