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РОЗДІЛ 1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА РЕГЛАМЕНТУ 

Нормативно-правовою базою Регламенту є: 

1. Закон України “Про фізичну культуру і спорт” 1993 року, зі змінами та 

доповненнями.  

2. Господарський кодекс України. 

3. Закон України “Про ліцензування окремих видів господарської діяльності” 

2000 року, зі змінами та доповненнями.  

4. Постанова Кабінету міністрів України “Про порядок підготовки 

спортивних споруд та інших спеціально відведених місць для проведення масових 

спортивних та культурно-видовищних заходів” 1998 року.  

5. Правила гри у футзал 2014/2015 року (зі змінами та доповненнями). 

6. Дисциплінарні правила АДФ 5Х5. 

 

РОЗДІЛ 2. МЕТА І ЗАВДАННЯ РЕГЛАМЕНТУ 

Мета Регламенту: 

1. Метою Регламенту є визначення принципів організації та проведення 

змагань з міні-футболу (футболу) серед чоловічих, жіночих та дитячо-юнацьких 

команд Волинської області (далі - змагання) під громадської організації “Асоціація 

дворового футболу 5х5” (далі – АДФ 5х5).  

Завдання Регламенту: 

2. Сприяння проведенню змагань на рівні вимог ФІФА, УЄФА, ФФУ, АФУ, 

регламентних документів міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту та 

АДФ 5х5. 

3. Встановлення порядку здійснення керівництва та контролю за організацією 

та проведенням змагань. 

 

РОЗДІЛ 3. МЕТА І ЗАВДАННЯ ЗМАГАНЬ 

Мета змагань: 

1. Метою змагань є популяризація та піднесення престижу міні-футболу 

(футболу) в Україні та у Волинський області зокрема, забезпечення необхідного 

рівня майстерності гравців.  

Завдання змагань: 

2. Сприяння подальшому розвитку міні-футболу (футболу) у Волинській 

області. 

3. Підвищення рівня майстерності спортсменів. 

4. Створення необхідних умов для підготовки та успішного виступу команд 

області у всеукраїнських та міжнародних змаганнях. 

5. Визначення місця команд у турнірних таблицях відповідно до вимог 

Регламенту. 

6. Створення комфортних та безпечних умов для учасників змагань і 

глядачів. 

 

РОЗДІЛ 4. УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ ТА КЕРІВНИЦТВО ЗМАГАНЬ 

Керівництво змаганнями: 

1. Змагання проводяться за принципами „Чесної гри” згідно з календарем 

змагань, затвердженим Виконкомом АДФ 5Х5. 
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2. Оперативне керування змаганнями здійснюються Комітетом з проведення 

змагань АДФ. 

3. У змаганнях під егідою АДФ 5Х5 мають право брати участь тільки 

команди, які взяли зобов’язання виконувати статутні та регламентні норми і 

рішення ФІФА, УЄФА, ФФУ, АДФ 5Х5; своєчасно сплачують внески та 

здійснюють інші обов’язкові платежі в установленому порядку та терміни. 

 

РОЗДІЛ 5. СИСТЕМА ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ 
1. Система проведення чемпіонатів серед аматорських, жіночих, 

ветеранських та дитячо-юнацьких команд визначається окремими Положеннями, 

які розробляються відповідними комітетами АДФ 5Х5 в залежності від числа 

команд-учасниць і є додатками до даного Регламенту. 

2. Система та терміни проведення змагань в лігах та інших турнірах 

визначаються окремими Положеннями про ці змагань, які затверджуються АДФ 

5Х5. Такі положення надаються керівникам ліг та організаторам турнірів.  

 

РОЗДІЛ 6. УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ 

1. До участі у змаганнях допускаються аматорські, жіночі, дитячо-юнацькі 

команди та колективи ветеранів, що входять до складу відповідних ліг, які надали 

заявковий лист до початку змагань, перерахували заявкові внески та 

зобов’язуються виконувати статутні та регламенті норми і рішення АДФ 5Х5. 

2. До участі у змаганнях допускаються аматорські команди футбольно-

спортивних клубів, колективів фізкультури підприємств, установ, вузів, селянських 

спілок, військових частин, громадських організацій та ін. 

3. До участі у змаганнях не допускаються:  

- гравці футзальної “Екстра-ліги” Чемпіонату України та вищих футзальних ліг 

іноземних держав; 

- гравці професійних футбольних ліг за винятком Другої ліги; 

- гравці, які заявлені за команди-учасниці аматорського Чемпіонату України в 

інших регіонах. 

4. Гравці та офіційні особи клубів в змаганнях під егідою АДФ 5х5 

зобов’язані суворо дотримуватися норм регламентів АДФ 5х5 

5. Команди-учасниці змагань зобов’язані виконувати всі вимоги АДФ 5х5, 

надавати в оголошені терміни заявки на участь у турнірах у вигляді: 

- електронного заявкового листа (ДОДАТОК №1) (до складу команди 

входить не більше 14 гравців та 2 офіційних осіб). Безпосередньо на гру 

до рапорту (протоколу) арбітра вносяться 14 гравців; 

- заявкового листа у віддрукованому вигляді завіреного керівниками 

команди та печаткою лікаря; 

- до заявкового листа команди-учасниці змагань в обов’язковому порядку 

вноситься контактний телефон офіційного представника та електронна 

адреса; 

- команда-учасниця повинна надати офіційну емблему-логотип команди в 

електронному вигляді; 

- до заявки потрібно додати електронні фотознімки кожного гравця (на 

цифровому носії або переслати їх на електронну адресу АДФ 5х5); 
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- у разі відсутності печатки лікаря на бланку заявки – окрема заява від 

кожного гравця формату: “Я, ______________________________, паспорт 

___________________, зобов’язуюсь не висувати ніяких претензій 

організаторам змагань у разі не передбачуваного отримання мною травми. 

Усю відповідальність за своє здоров’я та життя я беру на себе”. 

Неправильно оформлений заявковий лист не приймається. 

6. При виявленні футзаліста, якого невірно заявлено з вини керівництва 

команди-учасниці або АДФ 5х5 гравцю забороняється виступати за дану команду 

до з’ясування всіх обставин.  

7. Спірні питання при заявці (дозаявці) гравців вирішуються між 

представниками зацікавлених команд за поданням особистої письмової заявки 

гравця (гравців) до завершення терміну подачі заявкових листів команд-учасниць 

та погоджуються АДФ 5х5. 

8. Комітет з проведення змагань АДФ 5х5 залишає за собою право відмовити 

в участі в змаганнях під егідою АДФ 5х5 злісним порушникам, які систематично 

порушують спортивні, етичні, статутні та регламентні норми поведінки, без будь-

яких пояснень. 

9. Команда, яка має заборгованість перед АДФ 5х5, до заявки не 

допускається. 

 

РОЗДІЛ 7. ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЬ КОМАНД У ЗМАГАННЯХ 

1. Місця команд в турнірній таблиці визначаються за більшою кількістю 

турнірних очок, набраних ними за підсумками всіх ігор. За перемогу у матчах 

команді нараховується три очки, за нічию – одне очко, за поразку очки не 

нараховуються. 

2. У всіх випадках у разі рівності турнірних очок у двох або більше команд 

перевага надається команді, яка має кращі показники в матчах між собою: 

- кількість очок; 

- кількість перемог; 

- різниця забитих та пропущених м’ячів; 

- більшу кількість забитих м’ячів 

- має кращу різницю забитих та пропущених м’ячів у всіх матчах; 

- має більшу кількість забитих м’ячів у всіх матчах. 

3. За рівності всіх вищевказаних показників, місця команд визначаються за: 

- найменшою кількістю балів за попередження та вилучення в усіх іграх 

(попередження - 1 бал, вилучення – 3 бали). 

4. У разі завершення основного часу кубкового або стикового матчу внічию 

призначається серія пенальті (по 3 удари, гравцями у визначеному порядку, у разі 

нічийного рахунку – до першого промаху). 

 

РОЗДІЛ 8. НАГОРОДЖЕННЯ 

1. Нагородження переможців і призерів чемпіонату та Кубків з футзалу 

проводить Асоціація дворового футболу 5х5, спільно з залученими партнерами, 

згідно із заявками на участь у змаганнях.   
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2. Команди, які стали абсолютними чемпіонами ліг, отримують звання 

Абсолютний чемпіон ліги АДФ 5х5 у відповідній лізі – пам’ятні призи, почесні 

дипломи.  

3. Команди, які посіли друге та третє місця, нагороджуються дипломами. 

Футболісти та офіційні представники команд нагороджуються відповідно срібними 

та бронзовими медалями. 

4. За результатами проведення чемпіонату АДФ 5х5 визначаються лауреати 

сезону в номінаціях, що визначає Комітет з проведення змагань АДФ 5х5,які 

отримують спеціальні дипломи та нагороди. 

5. Арбітри, котрі проводили фінал Кубку, нагороджуються почесними 

призами. 

 

РОЗДІЛ 9. УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ 

1. Матчі чемпіонату та кубку області серед чоловіків тривають два тайми по 

12 хвилин (“брудного” часу) з 2-хвилинною перервою. Тривалість матчів жіночих, 

дитячо-юнацьких та ветеранських змагань визначаються окремими положеннями.  

2. Місце проведення визначається організаторами відповідно до регіону 

проведення змагань. 

3. У протокол матчу вноситься не більше 14 гравців однієї команди та один 

офіційний представник і лікар команди. Під час матчів Чемпіонату (Кубку) 

заявлені на гру гравці та офіційна особа команди-учасниці зобов’язані знаходитись 

лише в технічній зоні. 

5. Команди, що беруть участь у змаганнях, зобов’язані мати два комплекти 

ігрової форми різного кольору. Якщо команди, що зустрічаються, мають ігрову 

форму однакового кольору, змінює форму та команда, яка є номінальним 

господарем. 

6. На футболці гравця обов’язково повинен бути номер, відповідний тому 

номеру, який зазначений у протоколі матчу. Одночасно неможливо внести в одній 

команді у протокол декілька гравців під одним номером. Якщо номер на футболці 

гравця, який братиме участь у даній грі, не відповідатиме номеру того ж гравця у 

протоколі матчу, даний гравець буде дискваліфікований на одну гру (результат 

зустрічі залишиться незмінним). 

7. Під час матчів під егідою АДФ 5х5, запасні гравці команд зобов’язані 

знаходитися у технічній зоні своєї команди.  

 

РОЗДІЛ 10. АРБІТРАЖ ТА ДЕЛЕГУВАННЯ МАТЧІВ 

1. Арбітраж та делегування здійснюється арбітрами та делегатами 

(директорами ліг), рекомендованими Комітетом арбітрів АДФ 5х5 та 

затвердженими Виконкомом АДФ 5х5. 

2. У випадку серйозних конфліктів, що мали місце в грі чи по її закінченню, 

арбітр та делегат терміново повідомляють про це голову Комітету арбітрів АДФ 

5х5 та голову Комітету з проведення змагань АДФ 5х5 і вживає усіх необхідних 

заходів для збереження доказів. Делегат матчу здає рапорт голові комітету з 

проведення змагань не пізніше 17 год. наступного дня. 

3. Арбітраж змагань здійснюється у відповідності з “Правилами гри з футзалу 

FIFA”. 
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4. У встановлені КА АДФ 5х5 терміни арбітри та делегати мають отримати 

призначення на проведення гри. Прибути на місце де проводиться гра не пізніше 

ніж за 30 хвилин до початку матчу.  

5. У випадку неможливості прибуття на гру, відразу будь-якими засобами 

повідомити про це комітет арбітрів АДФ 5х5 та організаторів. 

6. Арбітри та делегат матчу повинні перевірити гравців, прізвища яких 

внесено до Рапорту арбітра.  

7. Арбітр разом із представниками команд визначити кольори ігрової форми 

так, щоб не збігались кольори футболок, шортів та гетрів суперників.  

8. Арбітр, разом із представниками команд та делегатом матчу несе 

відповідальність за дотримання правил допуску гравців до гри та перебування 

тренерів (офіційних осіб) у відповідних місцях. 

9. Арбітри повинні перевірити відповідність форми у гравців.  

10. Одразу після закінчення гри арбітр разом із делегатом повинні оформити 

Рапорт арбітра та надіслати фотокопію у Комітет з проведення змагань АДФ 5х5. 

 

РОЗДІЛ 11. ПРОТЕСТИ 

1. Протест може бути поданий тільки офіційною особою клубу відразу після 

закінчення матчу, про що повідомляється делегат матчу, арбітр матчу та команду-

суперник. Факт подачі протесту (короткий виклад) фіксується арбітром в протоколі 

матчу. 

2. Протягом 24-ох годин після закінчення матчу офіційний представник 

команди повинен направити до Комітету з проведення змагань АДФ 5х5 письмовий 

протест з чітко визначеними претензіями та фото-відео доказами. 

3. Несвоєчасно поданий протест до розгляду не приймається. Протест 

розглядається лише після сплати обов’язкового грошового внеску у розмірі 150 

гривень (термін оплати – не більше трьох днів з моменту подання протесту). 

4. Протест не може бути поданий на: 

а) призначення (не призначення) вільного, штрафного або 6-метрового удару; 

б) визначення (не визначення) виходу м’яча за межі майданчика і надання права 

введення м’яча у гру; 

в) зараховане або не зараховане взяття воріт; 

г) попередження або вилучення футболіста з майданчика. 

5. Протест розглядає Контрольно-дисциплінарний комітет АДФ 5х5 на 

найближчому засіданні після проведеної гри, але не пізніше 10-ти днів з моменту 

подачі протесту у разі сплати обов’язкового грошового внеску. 

6. Обов’язковий грошовий внесок команді, яка подала протест, не 

повертається.  

7. Протести або заяви, що були подані за фактами неетичної поведінки 

арбітра або його упереджених дій, розглядаються Комітетом арбітрів АДФ 5х5. 

Результат розгляду Комітетом арбітрів АДФ 5х5 надається у письмовій формі у 

Комітет з проведення змагань АДФ 5х5 протягом 5-ти днів.  

 

РОЗДІЛ 12. ПЕРЕНЕСЕННЯ ГРИ 
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1. Рішення про відміну (припинення) гри приймає спільно арбітр і делегат 

матчу, який призначений на матч виключно за форс-мажорних обставин, як-то 

технічні проблеми із залом, освітленням, необхідною технічною базою тощо.  

2. У разі письмової домовленості двох команд-учасниць матчу (не пізніше, 

ніж за 72 години до фактичного початку матчу), можливе перенесення зустрічі на 

інший день лише за погодженням з Комітетом по проведенню змагань АДФ 5х5, 

але для кожної команди – не більше одного разу за змагання. Витрати пов’язані із 

переносом матчу покладаються на ініціатора переносу.  

 

РОЗДІЛ 13. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КОМАНД, КЕРІВНИКІВ, ТРЕНЕРІВ ТА 

ГРАВЦІВ 

1. Керівники, футболісти та тренери команд, які беруть участь у змаганні, 

зобов’язані виконувати усі 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, офіційних осіб АДФ 5х5. 

2. 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 головного арбітра 

матч може бути припинений. 

3. Командам, що не з’явилися на гру, зараховується поразка з рахунком 0:5 та 

знімається три очки у турнірній таблиці. Команда, котра спізнилися більше ніж на 

15 хвилин від зазначеного початку зустрічі або залишили поле до того, як пролунав 

фінальний свисток, зараховується поразка з рахунком 0:5. При цьому дана команда 

сплачує АДФ 5х5 обов’язковий грошовий внесок у розмірі 150 (триста) гривень. 

4. Команда, яка повторно не з’явилася на гру, до участі у змаганнях не 

допускається, а заявковий внесок не повертається. 

5. Якщо команда, яка припинила участь у змаганнях, провела половину та 

більше ігор, то даній команді в матчах, які залишились, зараховується поразка з 

рахунком 0:5, а команді-суперниці, відповідно, перемога з рахунком 5:0. Якщо 

команда, яка припинила участь у змаганні, провела менше половини ігор – її 

результати анулюються. 

6. Дисциплінарні та штрафні санкції до офіційних осіб команд-учасниць 

(згідно заявкового листа на участь у змаганнях) до, під час та після проведення 

матчу накладаються рішенням Контрольно-дисциплінарного комітету АДФ 5х5 

згідно з Дисциплінарними правилами АДФ 5х5. 

7. Відповідальність за сплату штрафів несуть офіційні представники команд-

учасниць змагань. Команда, яка не сплатила штраф, до участі у наступній грі не 

допускається (у цьому разі команді, яка не сплатила обов’язковий грошовий 

внесок, зараховується технічна поразка з рахунком 0:5 та накладаються 

дисциплінарні санкції згідно Дисциплінарних правил АДФ 5х5). 

8. Матч не дограється з таких причин: 

- втручання в нього третіх осіб (представників команд, тренерів), у тому 

числі вболівальників; 

- недисциплінованої поведінки футболістів однієї чи обох команд; 
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- присутності на майданчику в складі однієї або обох команд менше ніж 

3 футболістів. 

9. За брутальну поведінку гравців однієї з команд арбітр має право 

припинити гру. Цій команді зараховується технічна поразка – 0:5 та до неї 

застосовуються штрафні санкції згідно Дисциплінарних правил АДФ 5х5. Якщо гру 

не було закінчено з вини обох команд, відповідна поразка зараховується кожній з 

команд та до них застосовуються штрафні санкції. 

10. Забороняється находження під час проведення матчу на майданчику 

сторонніх осіб (дорослих, дітей, гравців, що не беруть участь у грі, осіб, що не 

внесені у заявочний лист, як офіційні представники). 

11. Гравці, спортивний одяг яких не відповідає вимогам Правил гри, або такі, 

що мають неохайний вигляд, до змагань не допускаються. 

12. Представникам команд, тренерам та делегатам забороняється під час гри 

давати будь-які оцінки якості арбітражу. 

13. Відповідальність за облік попереджень та вилучення гравців, а також 

застосованих до них інших дисциплінарних санкції несе команда (офіційний 

представник). 

14. Вилучений та/або дискваліфікований тренер (представник) команди не 

має права знаходитися в технічній площі команди та ігровій зоні під час змагань, 

заповнювати Рапорт арбітра та вступати в офіційні розмови. 

15. Особа, до якої застосована дисциплінарна санкція у вигляді 

відсторонення, не має права брати участь у змаганнях, як у якості гравця, так і в 

якості тренера (представника) команди. 

16. Арбітр не має права розпочати (або поновити) гру, якщо порушуються 

пунктів 14, 15. 

17. Дискваліфікації гравців та офіційних осіб команд розповсюджуються на 

всі змагання, які проходять під егідою АДФ 5х5.  

18. Після закінчення змагань дискваліфікація гравців, котрих було вилучено з 

майданчику, за рішенням КДК АДФ 5х5 може розповсюджуватися на наступні 

змагання, а попередження (жовті картки) гравців – втрачають силу. 

19. За надання до АДФ 5х5 фальсифікованих документів на гравців, 

представники команд або тренери, котрі скоїли підробку або сприяли цьому, 

рішенням КДК АДФ 5х5 можуть бути відстороненні від участі у змаганнях під 

егідою АДФ 5х5 на термін від 1-го до 2-х років.  

20. Гравці, чиї документи були сфальсифіковані, рішенням КДК АДФ 5х5 

можуть бути відстороненні від участі у змаганнях під егідою АДФ 5х5 на термін 

від 1-го до 2-х років. 

21. Відповідно статтям Дисциплінарних правил АДФ 5х5 до гравців та 

тренерів команд, арбітрів та делегатів можуть бути вжиті дисциплінарні, штрафні 

та інші санкції. Підставами для притягнення до дисциплінарної відповідальності є: 

- дисциплінарні санкції та інші негативні випадки, які внесені до Рапорту 

арбітра; 

- рапорт делегату матчу; 

- письмова заява офіційного представника АДФ 5х5; 

- письмова заява керівництва команди; 

- відеозапис гри; 



9 
 

- рішення зборів команди; 

- факти, які з різних причин не внесені до Рапорту арбітра. 

22. Розгляд і вирішення усіх суперечок, які виникають між командами, 

офіційними особами та гравцями здійснюється виключно під юрисдикцією АДФ 

5х5. 

 

РОЗДІЛ 14. ОФІЦІЙНА ПРОЦЕДУРА ПЕРЕД ПОЧАТКОМ ТА 

ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ ГРИ 
1. Перед початком гри команди розташовуються у центрі майданчика 

обличчям до центральної трибуни. Арбітри розташовуються між командами. 

2. Гравці команди гостей проходять повз арбітрів та команду-господаря, 

вітаючи кожного рукостисканням, після чого повертаються на початкову позицію, 

проходячи за гравцями команди-господаря та арбітрами.  

3. Гравці команди-господаря проходять повз арбітрів, вітаючи кожного 

рукостисканням і повертаються на початкову позицію, проходячи за арбітрами. 

4. Після привітання, капітани команд з допомогою жереба розігрують право 

вибору воріт, які команда буде атакувати у першій половині матчу. 

5. Після закінчення гри, команди розташовуються у центрі майданчика поруч 

з арбітрами. Гравці дякують супернику та арбітрам за гру рукостисканням.  

 

РОЗДІЛ 15. УЧАСТЬ У ГРІ 

1. За 20 хвилин до початку матчу представники команд зобов’язані вписати 

номери навпроти прізвищ та імен гравців у Рапорт арбітра, заявлених на даний 

матч, під яким гравці братимуть участь у грі. Дописувати до Рапорту арбітра 

прізвища гравців самостійно, забороняється.  

2. Після закінчення гри представники команд ЗОБОВ’ЯЗАНІ ознайомитися 

з обліком порушень, допущених футзалістами у грі, перевірити прізвища гравців, 

які відзначилися забитими м’ячами та інше, повідомити про надання протесту, 

якщо такий має місце; поставити оцінку арбітражу. 

Невиконання представником команди П.2 даного розділу, на команду 

накладається штраф у розмірі 100 грн. 

3. Футзаліст, прізвище якого не внесено до Рапорту арбітра, не має права 

брати участь у матчі. 

4. Гравець, прізвище та номер якого внесено до Рапорту арбітра, вважається 

учасником гри, незалежно від того, виходив він на майданчик чи ні. 

 

РОЗДІЛ 16. ФІНАНСОВІ УМОВИ УЧАСТІ КОМАНД У ЗМАГАННЯХ ТА 

ВИТРАТИ АДФ 5х5 
1. Команда несе всі витрати, пов’язані з її участю у змаганнях. 

2. Для відшкодування витрат, пов’язаних з організацією та проведенням 

змагань, Виконком АДФ 5х5  затверджують суми та терміни сплати клубами, 

корпоративними лігами та організаторами турнірів річних, заявкових та інших 

внесків, що перераховуються на р/р АДФ 5х5. 

3. АДФ 5х5  за рахунок заявкових, благодійних внесків фінансує: 

- арбітраж та делегування; 

- медичне обслуговування під час змагань; 
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- навчально-тренувальні збори арбітрів, делегатів та тренерів; 

- придбання кубків, сувенірів, медалей та жетонів; 

- виготовлення різноманітної поліграфічної продукції, бланків, 

документації та атрибутики АДФ 5х5; 

- оренди майданчиків; 

- придбання канцтоварів та методичної літератури; 

- фото-/ відео зйомку та медіа підтримку змагань. 

 

РОЗДІЛ 17. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1. Усі додатки до даного Регламенту є його невід’ємною частиною. 

2. Розгляд і вирішення усіх суперечливих питань, які виникають між 

командами, офіційними особами, футболістами, здійснюються виключно під 

юрисдикцією Комітету з проведення змагань АДФ 5х5 у відповідності до 

Дисциплінарних правил АДФ 5х5. 

 

Голова АДФ 5х5         Озюк М.М. 


