
Положення чемпіонату Волині з мініфутболу сезону 2022/2023. 
 

1. Цілі та завдання. 

 

1.1.1. Популяризація та розвиток дворового футболу України.  

1.1.2. Підвищення інтересу та піднесення престижу до дворового футболу України.  

1.1.3. Активне проведення часу в компанії любителів футболу.  

1.1.4. Підвищення рівня майстерності футболістів.  

 

2. Керівництво проведення змагань.   

 

2.1. Загальну організацію, проведення і контроль над проведенням турніру, а також 

інформування про проходження змагань здійснює організатор і його помічники. 

 

3. Учасники змагань.  

 

3.1. Учасниками турніру можуть бути будь-які команди (аматорські, любительські або 

дворові), що подали заявки і що сплатили внесок за участь в турнірі.  

3.2. До змагань допускаються як місцеві, так і іногородні футболісти. Кількість 

учасників в заявочному листі перед початком турніру не повинна перевищувати 20 

чоловік.  

3.3. Вік учасників: необмежений. 

3.4.До участі не допускаються гравці: 

- гравці футзальної «Екстра-ліги» Чемпіонату України та вищих футзальних ліг 

іноземних держав; 

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

інших регіонах. 

 

 

4. Порядок оформлення заявочної документації.  

 

4.1. Для участі в турнірі команди зобов'язані подати заявки в терміни встановлені 

організатором.   

4.2. Команда, що не подала заявку за 2 (два) дні до початку проведення турніру до ігор 

не допускається.   

4.3. Для заявки футболістів і представників команди необхідно:  - подати заявочний 

лист у встановленій формі;  - подати список керівного складу команди з вказівкою 

посадових обов'язків і контактних телефонів (вказати в бланку заявки); - сплатити 

заявковий внесок.  

 

5. Місця проведення змагань і вимоги до них.  

 

5.1.Турнір буде проходити за адресою: спортивний комплекс Волинського обласного 

ліцею з посиленням військово-фізичної підготовки імені Героїв Небесної Сотні.  

 

 



 

6. Відповідальність футболістів, представників команд.  

 

6.1. Футболісти, представники команд і колективів, що беруть участь у турнірі, 

зобов'язані виконувати всі вимоги регламенту, проявляючи при цьому високу 

дисципліну, організацію, пошану до суперників, глядачів і організаторів, у разі 

порушення на команду будуть накладенні штрафні санкції  

6.2. В разі не дисциплінованої поведінки футболістів однієї з команд, за рішенням 

арбітра, гра може бути припинена.  

6.3. Представники колективів не мають права втручатися в дії арбітрів матчу і делегата. 

Вони несуть повну відповідальність за поведінку футболістів своєї команди.   

6.4. Футбольні команди несуть відповідальність за достовірність документів і всіх 

відомостей, які надаються організаторові при оформленні документації і реєстрації 

учасників змагань.  

 

7. Система проведення змагань.  

 

7.1. Для кожного конкретного числа команд організаторами розробляється своя схема 

проведення турніру і свій календар.   

7.2. Жеребкування команд-учасниць для проведення першого етапу проходитимуть на 

загальних зборах представників команд.  

7.3. В турнірі візьмуть участь 10 команд.  

 

8. Календар ігор.  

 

8.1. Календар ігор складається організатором після завершення терміну подачі заявок і 

проведення жеребкування першого туру. Формат проведення чемпіонат. 

8.2. Час початку ігор вказується в календарі змагань. Ігровим днем вважається – субота, 

неділя. 

8.3. Факт нез'явлення команд встановлюється арбітром матчу після закінчення 15 

хвилин з часу початку матчу, вказаного в календарі.   

8.4. Нез'явленням вважається присутність команди в кількості меншому ніж 4 чоловік.  

8.5. За нез'явлення команді зараховується поразка з рахунком «0:5», а супернику 

перемога з рахунком «5:0».  

8.6. В разі двох нез'явлень на матчі турніру, команда знімається із змагань, а заявковий 

внесок не повертається.   

8.7. Якщо на матч не з'явилися обидві команди, їм зараховується поразка «0:5» і до них 

застосовуються дисциплінарні санкції.   

8.8. В період 20 хвилин після закінчення матчу представники команд можуть уточнити 

у арбітра або організатора офіційну інформацію матчу (авторів голів, персональні 

покарання і тому подібне). Якщо такого уточнення не було, то претензії за вказаною 

інформацією згодом не приймаються.  

 

 

 

 

 



8.1.1Визначення переможців та нагородження 

 

Визначення чемпіона проводитися у два етапи: Регулярний чемпіонат та плей-офф. 

Визначення переможців та призерів Регулярного чемпіонату відбувається за 

підсумками одноколового турніру. У Регулярному чемпіонаті 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. 

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; 

- має більшу кількість забитих м’ячів 

- за найбільшою кількістю перемог в усіх матчах; 

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

матчах; 

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

- за найменшою кількістю балів за дисциплінарні покарання в усіх іграх 

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

 

 

 

9. Умови проведення матчів.  

 

9.1. Тривалість матчу – 2 тайми по 20 хвилин з 5-ти хвилинною перервою. Загальний 

час гри: 40 хвилин "брудного" часу.  

9.2. Команда має можливість взяти однохвилинний "тайм-аут" за гру.  

 

 

9 .1 .1  Протести 

 

Протест може бути поданий тільки офіційною особою клубу впродовж 60 

хвилин після закінчення матчу, про що повідомляється делегата матчу та 

команду-суперник. Факт подачі протесту (короткий виклад) фіксується 

арбітром в протоколі матчу. 

Протягом 24-ох годин після закінчення матчу офіційний представник 

команди повинен направити до Комітету з проведення змагань АДФ письмовий 

протест з чітко визначеними претензіями та фото-відео доказами. 

Несвоєчасно поданий протест до розгляду не приймається. Протест 

розглядається лише після сплати обов’язкового грошового внеску у розмірі 300 

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

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. 

Протест розглядає Контрольно-дисциплінарний комітет АДФ на 

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

моменту подачі протесту у разі сплати обов’язкового грошового внеску. 

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

повертається.  

 

 

9 .1 .2  Перенесення гри 

 

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.  

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, 

але для кожної команди – не більше одного разу за змагання..  

 

 

10. Участь та заміни гравців в матчах.  

 

10.1. Склад команди для участі в турнірі –  5 гравців, (4 в полі + воротар).  

10.2. По ходу матчу вирішується необмежена кількість замін гравців з числа, внесених 

до заявки. Заміни в командах протягом матчу проводяться в проміжках між виходом 

м'яча з гри і введенням м'яча в гру.  

10.3. Команди не мають право під час проведення турніру вносити доповнення до 

заявочного листа. Трансферне вікно триватиме з 24 грудня 2022р. по 07 січня 2023 року. 

10.4. Капітан команди в разі доповнення до заявки зобов'язаний подати організаторові 

паперовий варіант оновленої заявки не пізніше, ніж за 30 хвилин до початку матчу.  

10.5. В разі участі в матчі незаявленого гравця всі голи, забиті ним, анулюються, а до 

команди застосовуються дисциплінарні санкції.  

10.6. В разі багаторазових порушень, описаних в п. 10.5. команда за рішенням 

організатора та його помічників може бути знята з турніру без повернення заявочного 

внеску.  

 

10.1.1. Безпека під час проведенні змагань 

 

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1998 року 

№2025 «Про порядок підготовки спортивних споруд та інших спеціально 

виведених місць для проведення масових спортивних та культурно-

видовищних заходів»: 

– підготовка спортивних споруд покладається на його власника; 

– власник спортивної споруди не менш, ніж за чотири години до початку 

змагань, зобов'язаний повідомити організаторів та суддівську колегію про 

готовність спортивної бази до проведення змагань. 

При невиконанні вимог суддівської колегії та при порушенні техніки безпеки 

на спортивних змаганнях команда дискваліфікується до кінця змагань. 



Відповідальність за стан та здоров’я учасників під час змагань, крім випадків 

травмування під час змагань, несуть медичні установи за місцем проживання 

учасників, які дали дозвіл спортсменам на участь у даних змаганнях.  

Кожен учасник змагань стартує на власну відповідальність. Організатори 

змагань рекомендують мати на кожного учасника індивідуальні страховіполіси.  

 

 

11. Вимога до ігрової форми.  

 

1.1. Кожна команда має бути в однокольорній гаммі (футбольна форма або подати 

заявку на оренду манішок (безкоштовно)).  

11.2. Команди-суперниці в грі між собою мають бути в такій формі, щоб їх було 

можливо розрізняти арбітрові та глядачам. 

 

12. Арбітраж.  

 

12.1. На кожному матчі буде присутньо 2 (два) арбітри.   

12.2. Організатор має право призначити помічника (помічників) головному судді.   

12.3. Помічник головного судді зобов'язаний під час гри виконувати всі його вказівки.  

 

 

 

13. Фінансові умови участі команд.  

 

13.1.Заявковий внесок для участі – 9000 грн. 

 

 

14. Нагородження переможців та учасників.  

 

14.1. За результатами турніру переможців чекають пам'ятні призи: 

Кубки , медалі , подарункові сертифікати на комплекти форми від технічного партнера, 

корисні призи від Організаторів та Партнерів. 

Індивідуальні нагороди для найкращих гравців. 

 

 

 

 

 

 

 

Голова АДФ 5х5                                            Озюк М.М. 


