


Глава І. НОРМАТИВНО – ПРАВОВА БАЗА РЕГЛАМЕНТУ 

 

Нормативно – правовою базою Регламенту є: 

 Закон України «Про фізичну культуру і спорт» (від 24.12.1993 р.) та його доповнення.
 Постанова Кабінету міністрів України «Про порядок підготовки спортивних споруд та 

інших спеціально відведених місць для проведення масових та культурно – видовищних 
заходів» (від 18.12.1998 р.).

 Правила гри (2019 р.) та їх доповнення.

 Статут Громадської спілки «Українська асоціація футболу».

 Статут Громадської спілки «Хмельницька обласна асоціація футболу».

 Дисциплінарні правила Хмельницької обласної асоціації футболу.

 Кодекс етики і чесної гри Української асоціації футболу та його доповнення.

 Регламент УАФ зі статусу і трансферу футболістів та його доповнення.
 Регламенти Всеукраїнських змагань з футболу серед професіональних команд 

(ОПФКУ «Прем’єр-ліга», ПФЛ) 2020/2021 рр.
 Регламент змагань з футболу серед команд дитячо – юнацьких спортивних закладів сезону

2020/2021 рр. 
 Порядок організації робіт із забезпечення громадського порядку та громадської безпеки 

під час проведення футбольних матчів (постанова Кабінету Міністрів України від 25 
квітня 2012 р. № 341)

 Порядок організації із забезпечення протиепідемічних заходів під час проведення 
спортивних змагань на період карантину у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби 
(COVID-19) (Постанова МОЗ №58 від 19.11.2020) 

 

Глава II. МЕТА І ЗАВДАННЯ РЕГЛАМЕНТУ 

 

Стаття 1. Мета  
1. Метою Регламенту є визначення та впровадження принципів організації і проведення 

змагань з футболу серед аматорських клубів (команд) Хмельницької області, прав, обов'язків 
і відповідальності суб'єктів футболу. 

 

Стаття 2. Завдання 

1. Сприяти проведенню змагань на рівні вимог статутних і регламентних 

документів ГС «ХОАФ» та УАФ. 

2. Встановити порядок здійснення управління змаганнями.  
3. Визначити заходи дисциплінарного впливу до порушників порядку організації та проведення 

змагань.  
4. Створити умови для забезпечення комфорту та безпеки для учасників змагань і глядачів. 

 

Глава III. МЕТА І ЗАВДАННЯ ЗМАГАНЬ 

 

Стаття 3. Мета  
1. Метою змагань є популяризація та піднесення престижу футболу, забезпечення дозвілля та 

залучення до занять футболом широких верств населення, підвищення рівня майстерності 
футболістів, визначення Чемпіона та Володаря Кубку Хмельницької області. 

 

Стаття 4. Завдання 
1. Забезпечити розвиток аматорського футболу на Хмельниччині. 

2. Сприяти оздоровленню широких верств населення Хмельницької області.  
3. Створити умови для підвищення рівня майстерності футболістів та поповнення 

професіональних клубів місцевими вихованцями.  
4. Забезпечити підготовку футболістів для збірних команд Хмельницької області. 

 

Глава IV. УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ 

 

Стаття 5. Система проведення змагань  



1. Чемпіонат Хмельницької області проводиться в два етапи.  
2. На першому етапі команди розбиваються на три групи за територіальним принципом 

(команди з одного населеного пункту не можуть грати в одній групі) й грають між собою у 

два кола за круговою системою - на своєму полі та на полі суперника. 

3. У ф інальний етап виходить по дві кращих команди з кожної групи, які в одноколовому 

турнірі визначають Чемпіона та призерів області. 

4. Команди, які не потрапили у фінальний етап, беруть участь у Кубку розвитку.    
5. Кількість етапів розіграшу Кубку Хмельницької області визначається Виконкомом 

ГС «ХОАФ» після завершення процедури реєстрації команд на участь у змаганнях. 

 

Стаття 6. Керівництво змаганнями  
1. Згідно з угодою між ГС «ХОАФ» та Управлінням молоді та спорту ОДА, загальне 

керівництво змаганнями здійснює Управління молоді та спорту ОДА. 

2. Безпосередня організація та проведення змагань покладається на Комітет з проведення 

змагань ГС «ХОАФ», який обирається Виконкомом ГС «ХОАФ» і якому належить право 

оперативного прийняття рішень щодо проведення змагань.  

3. Підготовка місць проведення змагань здійснюється відповідно до постанови Кабінету 

Міністрів України від 18 грудня 1998 року № 2025 “Про порядок підготовки спортивних 

споруд та інших спеціально відведених місць для проведення масових спортивних та 

культурно-видовищних заходів”, постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 

року № 641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних 

заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» та постанов Головного санітарного лікаря 

України.  

4. Відповідальність за підготовку місць змагань та безпеку їх проведення несуть головний 

суддя змагань, офіційні представники спортивної споруди та організатори.  

5. Невиконання вимог, передбачених цим пунктом, що стало причиною виникнення 

надзвичайних обставин під час проведення змагань, тягне за собою відповідальність, 

передбачену законодавством України. 

 

Стаття 7. Учасники змагань  
1. Учасниками змагань є спортивні заклади, аматорські клуби (команди), дитячо-юнацькі 

спортивні заклади, громадські організації/спілки (далі Клуб).  
2. Кількість команд, які беруть участь у Чемпіонаті Хмельницької області з футболу 2021 року 

затверджує Виконком ГС «ХОАФ».  
 

Стаття 8. Календар змагань 

1. Матчі проводяться на футбольних полях команд, вказаних у календарі першими.  
2. Календар другого кола змагань є повторенням календаря першого кола, змінюються лише 

господарі поля.  
3. Участь аматорського клубу в районних, міських, або будь-яких інших турнірах (крім 

Чемпіонату та Кубку України серед аматорських команд, а також участі в Кубку області), під 
час змагань не є підставою для переносу матчу.  

4. Участь гравців аматорського клубу в збірних командах області, ВНЗ, підприємств, 

організацій, тощо для участі у змаганнях Всеукраїнського рівня під час чемпіонату є 
підставою для переносу матчу, якщо кількість гравців залучених до збірної команди не 

менше 5 осіб і їх відрядження підтверджується відповідним наказом відряджуючої 
організації, або заявочним листом на відповідні змагання.  

5. Перенос матчу у випадках не передбачених Регламентом можливий лише за умов наявності 

поважної причини і домовленості між двома клубами, оформленими офіційними листами не 
пізніше як за 3 доби до початку матчу з узгодженою датою проведення та з дозволу ГС 

«ХОАФ».  
6. Право переносу матчу у випадках, не передбачених Регламентом, належить Комітету з 

проведення змагань.  
7. Перенесені матчі мають відбутися не пізніше ніж за два тури до закінчення другого кола 

змагань.  



8. Матчі двох останніх турів Чемпіонату групового і фінального етапу повинні відбуватись в 
один день та одночасно.  

9. Матчі двох останніх турів Чемпіонату групового і фінального етапу, результати яких не 

можуть безпосередньо вплинути на результати інших матчів і турнірне становище інших 

команд можуть проводитися в інший час, за згоди обох клубів та дозволу ГС «ХОАФ». 
 

Стаття 9. Заявкові документи. Порядок заявки на участь у змаганнях  
1. До установленої форми заявкового листа вноситься друкованим шрифтом не більше 5 

прізвищ осіб керівного складу і не більш 30 прізвищ футболістів.  
2. Заявковий лист команди підписується головою районної/міської федерації футболу, 

керівником Клубу, лікарем (обов'язкова персональна печатка лікаря). Підписи засвідчуються 
печатками відповідних установ.  

3. До заявкового листа вноситься адреса клубу, контактні телефони, електронні адреси, 
керівний та тренерський склад.  

4. Заявковий лист до ГС «ХОАФ» подається до 26 квітня 2021 р.  
5. Заявка команд проводиться згідно із графіком, затвердженим Комітетом з проведення 

змагань. 
6. Гравці, в яких відсутня в Базі Даних УАФ (або не повністю заповнена) ID-картка футболіста 

– не можуть бути заявлені для участі в змаганнях. 
7. ID-картка футболіста вважається вірною, і дає право для заявки гравця за клуб, якщо: 

1) Заповнені всі дані по гравцю згідно підтверджуючого документа про особу; 
2) Внесена актуальна фотокартка гравця; 
3) Прикріплена копія документу про підтвердження особи гравця; 
4) Прикріплена заява гравця на проведення реєстрації за клуб. 

8. Ведення та внесення даних по гравцях у Базу Даних УАФ полягає на відповідальну особу 
кожного з клубів-учасників, визначену самим клубом.   

9. Клуб, який не подав заявкову документацію відповідно до вимог ст. 9, до змагань не 
допускається.   

10. До участі у Чемпіонаті допускаються гравці не молодше 2004 року народження, а гравці 
2005 року народження за умови письмового дозволу хоча б одного з батьків або опікунів та 
дозволу лікаря. 

 

Стаття 10. Місця проведення змагань  
1. Матчі проводяться на стадіонах, прийнятих Комітетом з питань стадіонів та безпеки 

проведення змагань ГС «ХОАФ».  
2. Проведення матчів на полі зі штучним трав’яним покриттям можливе лише з дозволу 

Комітету з питань стадіонів та безпеки проведення змагань ГС «ХОАФ» за клопотанням 
господарів поля без узгодження з командою гостей.  

3. За форс-мажорних обставин право прийняття рішення щодо зміни місця і/або дати 
проведення матчу належить Комітету з проведення змагань ГС «ХОАФ».  

4. На стадіонах забороняється розміщення реклами алкогольних та тютюнових компаній. 

 

Стаття 11. Обов'язки Клубу-господаря поля щодо підготовки стадіону до матчу 
1. Клуб-господар поля та адміністрація стадіону зобов'язані:  

1.1 Підняти на флагштоках стадіону Державний Прапор України. 

1.2 Надати футбольне поле встановлених розмірів з трав'яним покриттям. 

1.3 Забезпечити:  

 команди, арбітрів, спостерігача арбітражу (делегата) роздягальнями, душовими 
кабінами з гарячою водою, чаєм, питною водою;



 місця для керівників команд і запасних гравців;

 розмітку технічної площі;
 необхідний для гри інвентар;

 чергування лікаря та представників правоохоронних органів; 
1.4 Виключити можливість присутності сторонніх осіб у кімнаті арбітрів. Крім арбітрів, у ній 

мають право перебувати тільки спостерігач арбітражу (делегат).  
1.5 Укласти і мати в наявності угоду Клубу або 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. 

2. За воротами команд під час матчу можуть перебувати тільки представники ЗМІ та юні 
футболісти, які подають м'ячі на відстані обумовленій Правилами гри.  

3. Матчі розпочинаються не раніше 10:00 і не пізніше, ніж за 2,5 години до закінчення 
світлового дня. Базовим часом початку матчу є: 17:00 (з початку змагань до 16 вересня), 
16:00 (з 17 вересня до закінчення змагань).  

4. Запізнення команди-господарів поля на календарний матч не допускається. Для команда-
гостей допускається запізнення не більше ніж на 30 хвилин.  

5. Після закінчення 30 хвилин після офіційно оголошеного часу початку матчу арбітр та 
спостерігач арбітражу зобов’язані заповнити рапорти арбітра і спостерігача арбітражу з 

відображенням даного факту і негайно повідомити про це ГС «ХОАФ». У цьому випадку 
команда, що з’явилась на матч і арбітри не виходять на футбольне поле. 

 

Стаття 12. Забезпечення громадського порядку та безпеки на стадіоні  
1. 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.  
2. Клуб-господар поля зобов'язаний забезпечити присутність представників органів 

правопорядку в кількості, достатній для протидії порушенням громадського порядку, 
охорони глядачів і учасників змагань на стадіоні.  

3. На стадіоні та прилеглій території до, під час та після матчу заборонені агітація, реклама, 

оголошення політичної спрямованості та різного роду політичні дії.  
4. Паління на трибунах стадіону, у технічній площі, ігровій зоні та адміністративних 

приміщеннях до, під час та після матчу забороняється.  
5. У разі незабезпечення необхідних умов для проведення матчу, передбачених ст.ст. 11, 12 до 

Клубу-господаря застосовуються дисциплінарні санкції аж до зарахування поразки (зняття 
турнірних очок).  

6. 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 згідно Дисциплінарних правил ГС «ХОАФ».  
7. Матч може бути припинений за рішенням арбітра у випадку недисциплінованої поведінки 

футболістів, офіційних осіб або глядачів однієї чи двох команд. Рішення щодо результату 
матчу приймає КДК ГС «ХОАФ». 

 

Стаття 13. Визначення місць команд у турнірній таблиці  
1. За перемогу команді нараховується три очки, за нічию - одне очко, за поразку очки не 

нараховуються.  
2. Місця команд у змаганнях визначаються за такими показниками, отриманими в усіх 

матчах:  

            а) найбільша кількість набраних очок (з урахуванням викладеного у п.3 Статті 8);                     

            б) найбільша кількість перемог;  

            в) найкраща різниця забитих і пропущених м'ячів; 

г) найбільша кількість забитих м'ячів. 

3. У випадку однакової кількості очок у двох і більше команд перевагу отримують команди, які  
в матчах з усіма конкурентами (між ними) мають кращі показники (результати команд з 
іншою кількістю очок не враховуються):  
а) найбільша кількість набраних очок; 



б) найбільша кількість перемог; 

в) найкраща різниця забитих і пропущених м'ячів; 

г) найбільша кількість забитих м'ячів.   
4. За рівності показників, вказаних у пункті 3 статті 13, місця команд визначаються 

жеребкуванням, яке проводить Комітет з проведення змагань ГС «ХОАФ». 

 

Стаття 14. Нагородження  
1. Нагородження переможців та призерів змагань Хмельницької області проводять ГС 

«ХОАФ» (індивідуальні призи) та Управління молоді та спорту Хмельницької ОДА 
(медалі,кубки).  

2. За результатами сезону Чемпіонату та Кубку Хмельницької області визначаються лауреати у 
номінаціях «Кращий тренер», «Кращий гравець», «Кращий воротар», «Кращий захисник», 

«Кращий півзахисник», «Кращий нападник» «Кращий бомбардир», «Кращий арбітр», 
«Кращий спостерігач», які нагороджуються пам’ятними призами. 

 

Стаття 15. Перехід команд та участь у змаганнях під егідою ААФУ  
1. Команда, що виборола звання «Чемпіон Хмельницької області» та команди, що посіли друге 

і третє місця в Чемпіонаті Хмельницької області, отримують право на участь у Чемпіонаті 
України серед аматорських команд.  

2. Володар та фіналіст Кубку Хмельницької області отримують право на участь у розіграші 
Кубку України серед аматорських команд.  

3. У Чемпіонаті і Кубку України серед аматорських команд допускається участь команд, які не 
зайняли призові місця в даному Чемпіонаті (не стали Володарями чи фіналістами Кубку 

області). Рішення по даному питанню приймає Виконавчий комітет ГС «ХОАФ».  
 

Стаття 16. Неявка команди на матч.  
1. За неявку команди на матч Чемпіонату без поважної причини їй зараховується технічна 

поразка (0:3), команді-супернику - перемога (3:0), а до команди, яка не з'явилася на матч, 

застосовуються дисциплінарні санкції. При цьому відповідний матч не вважається 
проведеним.  

2. Якщо обидві команди не з'явилися на матч Чемпіонату, їм зараховується поразка (0:3) і до 
них застосовуються дисциплінарні санкції. При цьому відповідний матч не вважається 
проведеним.  

3. За неявку команди в одному з/або двох останніх турах, їй зараховується поразка (0:3), 
команді-супернику - перемога (3:0), а до команди, яка не з’явилась на матч застосовуються 

дисциплінарні санкції та відрахування 6 очок. Також застосовуються додаткові матеріальні 

санкції за рішенням КДК. 

 

Стаття 17. Виключення команди зі змагань  
1. Якщо команда повторно не з’явилась на матч без поважної причини, КДК ГС «ХОАФ» може 

прийняти рішення виключити команду зі складу учасників змагань.  
2. Якщо команда, яку виключено зі змагань, провела половину і більше матчів, їй 

зараховуються технічні поразки (0:3) в матчах, які залишились, а командам-суперницям 

зараховуються технічні перемоги (3:0), якщо менше половини матчів – результати 
анулюються. При цьому індивідуальна статистика та дисциплінарні санкції гравців не 

анулюються. 

 

Стаття 18. Зміна назви Клубу (команди)  
1. Зміна назви Клубу (команди) відбувається за офіційним поданням Клубу та затверджується 

Комітетом з проведення змагань. 



Стаття 19. Участь та заміни футболістів у матчах  
1. При проведенні матчів Чемпіонату, Кубку Хмельницької області офіційна особа Клубу 

повинна друкованими літерами вписати до листа Рапорту арбітра прізвища та імена не 
більше 18 футболістів (11 основних та 7 запасних), а також не більше 4 офіційних осіб.  

2. Офіційна особа команди зобов'язана за 60 хв. до початку матчу надати арбітру «Паспорти 
футболістів» та заповнений лист Рапорту арбітра із зазначеними прізвищами і номерами 
кожного з футболістів за підписами капітана та офіційної особи команди.  

3. Після того, як арбітр отримав лист Рапорту арбітра, за умови, що матч не розпочався, діють 
такі положення:  
 якщо будь-хто з перших 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. Замінений до початку матчу футболіст немає права брати участь у 
матчі;

 якщо будь-хто з 7 запасних футболістів, зазначених у листі Рапорту арбітра, не має 
можливості взяти участь у матчі, його/їх замінити не можна;

4. Футболіст, прізвище якого внесено до листа Рапорту арбітра, вважається учасником матчу, 
навіть якщо він не приймав участь у грі.  

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.  

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). Якщо у матчі перемогла команда-суперниця і різниця м’ячів більша, або 

дорівнює трьом, то рахунок матчу залишається незмінним. До клубу застосовуються 

дисциплінарні санкції.  
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.  

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 технічна поразка (0 : 

3). До клубів застосовуються дисциплінарні санкції.  
9. Якщо ситуації, зазначені в пункті 8 статті 19, виникли у матчі де має бути визначено 

переможця (Фінал Кубку, матчі плей-оф кубкової стадії, стикові ігри і т.п.), тоді результат 

матчу анулюється і він проводиться повторно. Дату проведення повторного матчу визначає 
Виконком ГС «ХОАФ». До клубів застосовуються дисциплінарні санкції.  

10. Футболіст, прізвище якого не внесено до листа Рапорту арбітра, не має права брати участь у 
матчі. За участь не внесеного до листа Рапорту арбітра гравця, команді зараховується 
поразка (0:3), а команді-суперниці - перемога (3:0).  

11. Запасні футболісти, а також не більше 4 офіційних осіб команди, прізвища яких внесені до 
листа Рапорту арбітра, під час матчу повинні перебувати на місцях у технічній площі.  

12. Особи, прізвища яких не внесені до листа Рапорту арбітра, під час матчу не мають права 
перебувати у технічній площі.  

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.  

14. У матчах дозволяється заміна не більше 7 футболістів: 

15. Заміни проводяться з числа футболістів, прізвища яких внесені до листа Рапорту арбітра.  
16. На  вимогу  арбітра  протягом  15  хвилин  після  завершення  матчу  Клуби  зобов’язані 

представити футболістів для перевірки їх відповідності «Паспортам футболістів» та 
прізвищам, внесеним в лист Рапорту арбітра. У разі невиконання даної вимоги до клубу- 



порушника застосовуються санкції. Рішення по цьому матчу приймає КДК ГС «ХОАФ». 

 

Стаття 20. Припинення, догравання, вимушене перенесення матчу  
1. У разі припинення матчу арбітром з вини однієї з команд цій команді зараховується технічна 

поразка з рахунком (0 : 3). Якщо рахунок відповідного матчу вищий, ніж (3 : 0) на користь 
команди, якій зараховується перемога, то зберігається більш високий результат.  

2. Якщо арбітр ухвалить рішення припинити проведення матчу, то Комітет з проведення 
змагань ГС «ХОАФ» після отримання рапортів делегата та арбітра визначає час та дату 
догравання або передає дане питання на розгляд КДК ГС «ХОАФ».  

3. Час та причина припинення матчу повинні бути відображені в рапорті арбітра.  
4. Рахунок та дисциплінарні санкції зіграної частини матчу при дограванні зберігаються. 

Команди можуть вносити в Рапорт арбітра будь-яких зареєстрованих за них гравців.  
5. Матч не дограється з причин: втручання в нього третіх осіб, у тому числі глядачів, 

недисциплінованої поведінки футболістів однієї чи обох команд; присутності на полі в 
складі однієї або обох команд менше, ніж 7 (семи) футболістів. Рішення по цьому матчу 

приймає КДК ГС «ХОАФ».  
6. У випадку документально підтверджених несприятливих кліматичних (погодних) умов матч 

може проводитися на іншому стадіоні, за погодженням з ГС «ХОАФ». Рішення про 

перенесення місця та/або дати проведення матчу приймає Комітет з проведення змагань ГС 
«ХОАФ».  

7. За форс-мажорних обставин право прийняття рішення щодо зміни місця і/або дати 
проведення матчу належить Комітету з проведення змагань ГС «ХОАФ». 

 

Стаття 21. Порядок проведення та надання відеозапису та відеоогляду матчів.  
1. Клуб-господар зобов’язаний проводити зйомку всіх своїх домашніх матчів принаймні з однієї 

позиції на рівні середньої лінії.  
2. На відеозаписі матчу, що здійснює клуб-господар, повинен бути зафіксований весь матч, 

вихід команд і арбітрів на поле і те, як вони залишають поле.  
3. У відеоогляді матчу, що здійснює клуб-господар, повинно бути: заставка з назвою змагань та 

командами-учасницями матчу, дата проведення матчу, вихід команд і арбітрів на поле і те, як 

вони залишають поле, всі м’ячі забиті у даному матчі та дисциплінарні санкції, та інші 
епізоди матчу (гольові моменти, і т.п.).  

4. Записи усіх домашніх матчів клубу повинні зберігатися до закінчення змагань на 
альтернативних носіях – «жорсткі» диски, CD-диски і т.п.  

5. Відеозапис та огляд кожного домашнього матчу Чемпіонатку повинен бути завантажений на 

відеосервіс Youtube (www.youtube.com), посилання на відеозапис повинне бути 

надіслане на ел. пошту ГС «ХОАФ» khmeloff@ukr.net.  
6. У випадку не проведення зйомки домашнього матчу і/або не надання відео огляду матчу, до 

клубу-господаря застосовуються санкції. у вигляді обов'язкового грошового внеску, 
відповідно до Дисциплінарних правил ГС «ХОАФ». 

 

Стаття 22. Вимоги до екіпірування футболіста  
1. В комплект основної, обов’язкової форми гравця входять наступні предмети: футболка 

(якщо під футболку одягнена майка, то її рукава повинні бути однакового кольору з 

рукавами футболки); шорти (якщо під шорти одягнені труси або тріко, то вони повинні бути 
однакового кольору з шортами); гетри; щитки; взуття.  

2. У разі збігу кольору ігрової форми її змінює команда гостей.  
3. Номери на футболках футболістів повинні відповідати номерам, за якими їх прізвища 

внесено до Рапорту арбітра.  
4. Всі номери повинні бути одного кольору, контрастно відрізнятися від кольору футболки 

(шортів).  
5. Реклама тютюнових та алкогольних компаній на екіпіруванні футболіста не дозволяється.  
6. Футболіст, екіпірування якого не відповідає Правилам гри і вимогам ст. 20, до участі в 

матчі не допускається. 



Стаття 23. Порядок прийому команди-суперника Клубом-господарем поля  
1. Не пізніше, ніж за 2 доби до дати проведення матчу, представник команди-гостей повинен 

узгодити кольори ігрової форми.  
2. Протягом усього часу перебування команди гостей у місті Клуб-господар поля несе 

відповідальність за її безпеку, залучаючи для цього відповідні служби.  
3. У разі ігнорування офіційними особами команди гостей пропозицій клубу - господаря поля 

щодо гарантій безпеки, в тому числі майнової, паркування автотранспортних засобів у не 

відведених для цього місцях, клуб-господар поля не несе відповідальності за завдані збитки. 

 

Стаття 24. Відповідальність Клубу, керівників та футболістів  
1. 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 (делегата), 

арбітрів, суперників, представників засобів масової інформації та глядачів.  
2. Клуб несе відповідальність за поведінку футболістів та офіційних осіб своєї команди (клубу) 

та глядачів. Керівники Клубу, тренери не мають права втручатися в дії Спостерігача 
арбітражу (делегата) та арбітрів.  

3. За невиконання (порушення) вимог Статутів ГС «ХОАФ» та УАФ, Регламенту, інших 
нормативних документів до Клубу і/або його офіційних осіб, футболістів застосовуються 
дисциплінарні санкції. 

 

Стаття 25. Офіційна процедура перед початком та після закінчення матчу  
1. Перед початком матчу футболісти обох команд розташовуються на відстані 7 м від бокової 

лінії обличчям до центральної трибуни. Арбітри розташовуються між командами.  
2. Футболісти команди гостей, розташовані зліва від арбітрів, проходять повз арбітрів і 

команду господарів поля, вітаючи без рукостискання, після чого повертаються на початкову 
позицію, проходячи за футболістами команди господарів поля та арбітрами.  

3. Футболісти команди-господаря поля проходять повз арбітрів, вітаючи кожного без 
рукостискання і повертаються на початкову позицію, проходячи за арбітрами.  

4. Після привітання арбітр шляхом жеребкування з капітаном команди гостей визначає право 
вибору воріт. 

 

Стаття 26. Обов'язки Клубу-господаря поля з прийому Спостерігача 

арбітражу (делегата) та арбітрів 
1. Призначити відповідальну особу за безпеку Спостерігача арбітражу (делегата) та арбітрів.  
2. Надати Спостерігачу арбітражу (делегату) місце, яке забезпечує комфортні умови для 

виконання своїх обов'язків під час матчу.  
3. Забезпечити спостерігачу арбітражу матчів Чемпіонату та Кубку на його вимогу перегляд 

відеозапису проведеного матчу одразу після його закінчення. 

 

Стаття 27. Протест. Порядок подання. Розгляд 

1. Клуби мають право подавати до ГС «ХОАФ» протести. 

2. Протест може бути поданий тільки клубом.  
3. Офіційна особа клубу зобов'язана протягом 30 хвилин після закінчення матчу попередити 

Спостерігача арбітражу (делегата) та арбітра про подання протесту. Арбітр зобов’язаний 
відобразити це у рапорті арбітра. Арбітр зобов'язаний проінформувати про це команду-

суперницю та ГС «ХОАФ». Клуб повинен протягом 36 годин після закінчення матчу 
направити обґрунтований протест до ГС «ХОАФ» та сплатити обов’язковий внесок у сумі  
200 грн.  

4. 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.  

5. 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 (не визначення) положення "поза грою";  
в) визначення (не 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.  
6. Протест розглядає КДК ГС «ХОАФ» не пізніше семи діб від дати отримання всіх матеріалів та 

сплати клубом обов’язкового внеску.  
7. У разі задоволення протесту внесок повертається клубу. 

 

Стаття 28. Фінансові умови та витрати 
1. Всі витрати, пов'язані з участю команди у змаганнях несе Клуб та відряджуючі організації.  
2. Відшкодування витрат на проїзд, добові та харчування суддівської колегії для проведення 

матчів сплачує Управління молоді та спорту ХОДА. 

 

Глава V. АРБІТРАЖ 

Стаття 29. Здійснення арбітражу  
1. Арбітраж здійснюється відповідно до Правил гри в редакції 2019 року, змін і доповнень до 

них, затверджених Міжнародною Радою футбольних асоціацій.  
2. Арбітраж здійснюють арбітри, рекомендовані Комітетом арбітрів ГС «ХОАФ» і затверджені 

Виконкомом ГС «ХОАФ» для проведення матчів. 

 

Стаття 30. Призначення арбітрів  
1. На кожний матч призначаються арбітр, який наділяється виключними повноваженнями 

щодо застосування та трактування Правил гри, два асистенти арбітра.  
2. Призначення проводить Комітет арбітрів ГС «ХОАФ».  
3. Прохання Клубів або інших організацій щодо заміни арбітрів, призначених на матч, до 

розгляду не приймаються.  
4. У випадку неможливості виїзду на матч призначених арбітрів, їх заміну проводить Комітет 

арбітрів ГС «ХОАФ».  
5. У випадку неявки арбітрів матч проводять найбільш кваліфіковані арбітри (міста, району), з 

числа затверджених місцевою асоціацією футболу. 

 

Стаття 31. Обов'язки та функції арбітрів  
1. Прибути до міста (села, селища), де проводиться матч, не пізніше, ніж за 2 години до його 

початку.  
2. У випадку неможливості прибути на матч, відразу повідомити про це телефоном, Комітет 

арбітрів ГС «ХОАФ».  
3. За відсутності Спостерігач арбітражу (делегата), у випадку неприбуття команди на матч 

відразу повідомити про це ГС «ХОАФ».  
4. Не пізніше ніж за 60 хвилин до гри оглянути футбольне поле, оцінити його стан за 

п'ятибальною шкалою та зробити відповідний запис у Рапорті арбітра. У разі непридатності 
футбольного поля арбітр приймає рішення про неможливість проведення матчу.  

5. Разом з офіційними особами команд визначити кольори ігрової форми так, щоб не збігалися 
кольори футболок, шортів та гетрів суперників.  

6. У разі відсутності Спостерігач арбітражу (делегата) перевірити наявність в адміністрації 
стадіону документації, згідно з вимогами Регламенту (пункт 5 статті 32 глави VI) та 

прийняти рішення відносно можливості проведення матчу.  
7. Перевірити відповідність «Паспортів футболістів», прізвищам, внесеним в лист Рапорту 

арбітра. Також при виході на поле, або при заміні (асистентом арбітра) відповідність гравців 
фотографіям у «Паспорті футболістів»  

8. Забезпечити контроль за перебуванням футболістів, тренерів та офіційних осіб у технічному 
майданчику під час матчу.  

9. Після закінчення матчу протягом тридцяти хвилин оформити Рапорт арбітра. 

10. У Рапорті арбітра викласти інформацію про всі дисциплінарні санкції, що прийняті відносно 
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футболістів і/або тренерів, офіційних осіб Клубів і будь-які інциденти, що виникли до, під 
час та після матчу.  

11. Впродовж 2 годин після закінчення матчу заповнити рапорт арбітр, вказавши всі подробиці з 
об'єктивним відображенням усіх обставин організації матчу, інцидентів, що виникли до, під 
час та після його проведення та надіслати до ГС «ХОАФ» на електронну пошту 
khmeloff@ukr.net.  

 

Глава VI. СПОСТЕРЕЖЕННЯ АРБІТРАЖУ 

 

Стаття 32. Здійснення спостереження арбітражу  
1. Спостереження арбітражу здійснюють Спостерігачі арбітражу (делегати), рекомендовані 

Комітетом арбітрів ГС «ХОАФ» і затверджені Виконкомом ГС «ХОАФ» для виконання 
своїх функцій у Чемпіонаті та Кубку області. 

 

Стаття 33. Призначення Спостерігача арбітражу (делегата) 
1. Призначення Спостерігачів арбітражу (делегатів) проводить Комітет арбітрів ГС «ХОАФ».  
2. Прохання Клубів або інших організацій про заміну Спостерігачів арбітражу (делегатів), 

призначених на матчі, до розгляду не приймаються. 

 

Стаття 34. Обов'язки Спостерігача арбітражу (делегата)  
1. Прибути в місто (село, селище), де проводиться матч, не пізніше, ніж за 2 години до його 

початку.  
2. У випадку неможливості прибуття на матч, відразу повідомити про це телефоном, факсом 

або телеграмою Комітет арбітрів ГС «ХОАФ».  
3. Провести інспекцію стадіону (стан футбольного поля та його готовність до матчу, 

включаючи розмітку поля, розміри воріт, кутових флагштоків) роздягалень команд, кімнати 

арбітрів, Спостерігача арбітражу (делегата), засобів надання першої медичної допомоги. 

Арбітр, асистенти арбітра арбітр повинні брати участь в інспекції футбольного поля спільно 
з Спостерігачем арбітражу (делегатом).  

4. Перевірити наявність документів, які засвідчують готовність стадіону до проведення матчу: 

а) Акт (сертифікат) Комітету з питань стадіонів та безпеки проведення змагань ГС «ХОАФ»; 

б) Паспорт (анкету) стадіону, зареєстрованого ГС «ХОАФ»; в) Регламент Чемпіонату 

Хмельницької області серед збірних команд міст та районів з футболу 2019 р.; г) Календар 

ігор. 

5. У разі відсутності вказаних документів і/або невиконання вимог, установлених Регламентом, 
терміново повідомити про це ГС «ХОАФ» і вжити всіх необхідних заходів щодо усунення 
виявлених недоліків у підготовці стадіону до матчу.  

6. У разі серйозних порушень Регламенту прийняти рішення про відміну матчу, попередньо 
повідомивши про це ГС «ХОАФ».  

7. У разі неприбуття команди на матч терміново повідомити про це ГС «ХОАФ».  
8. Якщо арбітр матчу не може виконувати свої функції - прийняти рішення про заміну його 

одним із асистентів арбітра, на місце якого відповідно призначити асистента арбітра з числа 

затверджених місцевою асоціацією футболу.  
9. Після завершення матчу, впродовж 2 годин заповнити Рапорт Спостерігача арбітражу 

(делегата) 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.  

10. Рапорт Спостерігач арбітражу (делегата) протягом 36 годин після закінчення матчу надати в 
Комітет з проведення змагань або надіслати протягом 24 годин (в разі термінової 

необхідності) до ГС «ХОАФ» факсом 0382-65-80-09 або на електронну пошту 
khmeloff@ukr.net. 
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11. У разі інцидентів, що мали місце до, під час і після матчу, проінформувати про це офіційних 
осіб команд та ГС «ХОАФ» і протягом 24 годин після закінчення матчу надати, або 
надіслати до ГС «ХОАФ» на електронну пошту рапорт, в якому детально викласти перебіг 
відповідних подій. 

 

Стаття 35. Повноваження Спостерігача арбітражу та делегата  
1. До повноважень Спостерігача арбітражу належить супровід арбітрів протягом усього часу 

перебування у місті, де проводиться матч, а також оцінка їх професійних дій під час 
проведення матчу.  

2. Делегат відповідає за здійснення контролю за правильною організацією проведення матчу, 
за дотримання Регламенту змагань і директив ФІФА, УЄФА, УАФ і ГС «ХОАФ» із 

забезпечення порядку і безпеки на стадіоні і за його межами до, під час та після матчу. 

 

Глава VII. ПЕРЕХОДИ ФУТБОЛІСТІВ ІЗ КЛУБУ В КЛУБ 

 

Стаття 36. Статус футболіста-аматора  
1. Футболісти, які беруть участь у змаганнях під егідою ГС «ХОАФ», мають статус футболіста-

аматора.  
2. Аматором є футболіст, який не одержує винагороди, крім компенсації фактичних витрат, 

пов'язаних з його діяльністю у футболі. Допускається компенсація витрат на харчування, 
добових витрат, проїзд і розміщення під час змагань та на екіпірування, страхування і 

підготовку.  
3. Футболіст-професіонал не може брати участі у змаганнях серед аматорів. 

 

Стаття 37. Переходи футболіста 
1. Футболіст має право на перехід до іншого Клубу.  
2. Перехід футболіста можливий у випадку подання ним особистої письмової заяви про таке 

бажання до ГС «ХОАФ» та керівництва попереднього клубу.  
3. У випадку існування за футболістом матеріальної або іншої заборгованості попередній клуб 

має надати ГС «ХОАФ» відповідного листа на протязі 3 діб з дати отримання заяви від 
футболіста.  

4. Якщо на протязі 3 діб з дати подання футболістом заяви до керівництва попереднього клубу 
від останніх не надходить лист з вимогою ліквідації майнової або іншої заборгованості, 
гравець може бути зареєстрований за новий Клуб.  

5. Футболіст, який відсторонений від участі в матчах, у випадку переходу відбуває залишок 
відсторонення в новому Клубі. 

 

Стаття 38. Поновлення статусу футболіста-аматора  
1. Футболіст, зареєстрований як професіонал, може бути заявлений, але не може приймати 

участь у матчах як аматор до закінчення 30-тиденного строку від діяльності в статусі 

професіонала. Вказаний термін визначається від дати, коли футболіст брав участь в 
останньому для нього офіційному матчі як професіонал. 

 

Стаття 39. Реєстрація, заявка та допуск футболіста до участі у змаганнях  
1. Футболіст, який бажає брати участь у змаганнях ГС «ХОАФ» як футболіст-аматор, повинен 

бути зареєстрований та заявлений ГС «ХОАФ».  
2. Реєстрація футболіста полягає в створенні актуальної «ID-картки футболіста» в Базі Даних 

УАФ.  
3. Тільки зареєстрований футболіст має право бути заявленим та брати участь у змаганнях під 

егідою ГС «ХОАФ».  
4. Футболіст може бути одночасно зареєстрований тільки в одному Клубі.  
5. Футболіст може бути зареєстрований протягом одного року (з 1 липня поточного року по 30 

червня наступного року) щонайбільше у трьох Клубах. Протягом цього періоду футболіст 

має право виступати в офіційних змаганнях тільки за два Клуби. Як виняток з цього правила 

футболіст, що переходить між двома клубами, що належать різним національним асоціаціям 

з пересічними сезонами (наприклад весна/осінь, осінь/весна) може брати участь в офіційних 

матчах за третій Клуб протягом відповідного сезону за умови, що він немає заборгованості 
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перед колишніми Клубами.  
6. Заявка футболіста на участь у Чемпіонаті та розіграші Кубку проводиться протягом 

реєстраційних періодів, терміни яких встановлює Комітет з проведення змагань ГС «ХОАФ» 
за погодженням з УАФ.  

7. Для Клубів, чиї команди беруть участь у Чемпіонаті, Кубку України серед аматорських 
команд, дитячо-юнацькій футбольній лізі України, також діють реєстраційні періоди 
відповідних змагань. 

 

Стаття 40. Порядок оформлення «ID-картки футболіста» 
1. За оформлення «ID-картки футболіста» у Базі Даних  УАФ відповідальність несе 

спеціально визначена особа в кожному з клубів-учасників Чемпіонату.  
2. Футболіст, в якого відсутня, або неналежно оформлена «ID-картка футболіста» до змагань 

не допускається та не може бути зареєстрований за Клуб.  
 

Глава VIII. ДИСЦИПЛІНАРНІ САНКЦІЇ 

 

Стаття 41. Застосування дисциплінарних санкцій  
1. Відповідно до Статуту ГС «ХОАФ» тільки Органи здійснення футбольного правосуддя ГС 

«ХОАФ» мають право застосовувати дисциплінарні санкції.  
2. Дисциплінарні санкції застосовуються у відповідності до законодавства, Дисциплінарних 

правил ГС «ХОАФ» і Регламенту.  
3. Відповідно до Правил гри під час матчу тільки арбітр має право застосовувати 

дисциплінарні санкції у вигляді попереджень (жовті картки) і/або вилучень (червоні картки).  
4. Рішення КДК ГС «ХОАФ» протягом 24 годин з моменту його прийняття направляється 

зацікавленим сторонам.  
5. Рішення щодо дисциплінарних санкцій до арбітрів, Спостерігачів арбітражу (делегатів) 

приймає Комітет арбітрів відповідно до Дисциплінарних правил ГС «ХОАФ» з подальшим 
затвердженням КДК. 

 

Стаття 42. Облік дисциплінарних санкцій, застосованих арбітром  
1. Клуб зобов'язаний самостійно вести облік карток, отриманих футболістами і несе за це 

відповідальність.  
2. Облік дисциплінарних санкцій, застосованих арбітром, обліковуються окремо для кожної 

категорії змагань (Чемпіонат та розіграш Кубку).  
3. Футболіст підлягає відстороненню на один матч за кожні:  

- 4 жовті картки, отримані в матчах Чемпіонату;  
- 2 жовті картки, отримані в матчах Кубку. Дане відсторонення не розповсюджується на 

фінальний матч Кубку. Відсторонення здійснюється без рішення КДК.  
4. Футболіст, вилучений з поля за дві жовті картки в одній грі або за червону картку за 

«позбавлення суперника явної можливості забити м’яч», підлягає відстороненню на одну гру 
без рішення КДК. Раніше отримані попередження не анулюються.  

5. Дві жовті картки отримані в одному матчі при обліку враховуються як червона картка і не 
враховуються при підрахунку загальної кількості попереджень.  

6. При переході футболіста в інший клуб однієї ліги в одному сезоні жовті картки та 
відсторонення за них не анулюються.  

7. При переході футболіста в інший клуб іншої ліги в одному сезоні жовті картки та 
відсторонення за них не переносяться та не анулюються (зберігаються в тій категорії 
змагань, де були отримані).  

8. Якщо футболіста вилучено з поля, попередження, раніше отримане ним в цьому матчі, 
зберігає чинність.  

9. Футболіст, який отримав червону картку (крім як за дві жовті картки в одному матчі чи за 
«позбавлення суперника явної можливості забити м’яч»), 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 з поля. 
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10. Відсторонення футболіста, отримані за рішенням КДК ГС «ХОАФ», відбуваються в матчах 
команди, за яку заявлений футболіст. При цьому футболіст не має права брати участь в будь-
яких змаганнях під егідою ГС «ХОАФ» до закінчення терміну відсторонення.  

11. Футболіст, який не отримав червону картку, але здійснив порушення, що не відображене в 
Рапорті арбітра, має право брати участь у матчах до рішення КДК.  

12. Не проведений з будь-якої причини матч Чемпіонату, розіграшу Кубка не враховується в 
кількість матчів, які футболіст повинен пропустити у зв'язку з відстороненням від участі в 

матчах.  
13. Якщо перерваний матч дограється, жовті картки, отримані футболістом в цьому матчі, не 

скасовуються.  
14. Якщо матч переграється, жовті картки, отримані футболістом в цьому матчі, скасовуються.  
15. Якщо в матчі одній із команд згодом зараховується поразка, жовті картки, отримані 

футболістом в цьому матчі, скасовуються.  
16. Якщо матч дограється або переграється, червоні картки, отримані футболістом в цьому 

матчі, не скасовуються.  
17. Якщо матч перерваний з будь-якої причини, то цей матч враховується у кількість матчів, які 

повинен пропустити у зв’язку з відстороненням.  
18. Якщо кількість матчів, на які було відсторонено футболіста, перевищує кількість матчів, які 

залишилися у поточному сезоні, то відповідна кількість матчів, в яких футболіст не має 
права брати участі, переноситься на наступний змагальний сезон.  

19. Відсторонення може застосовуватись разом із санкцією до клубу у вигляді обов'язкового 
грошового внеску, відповідно до Дисциплінарних правил ГС «ХОАФ» та УАФ.  

20. Попередження та відсторонення за жовті картки втрачають силу після завершення сезону. 

 

Стаття 43. Терміни розгляду заяв та застосування дисциплінарних санкцій  
1. Заяви щодо виявлених порушень вимог Регламенту приймаються до розгляду органами 

футбольного правосуддя ГС «ХОАФ» не пізніше шести місяців від дня здійснення 
порушення вимог Регламенту.  

2. Комітет з проведення змагань у разі виявлення порушень вимог Регламенту має право 
направити заяву органами футбольного правосуддя ГС «ХОАФ» не пізніше шести місяців 
від дня здійснення порушення вимог Регламенту.  

3. Дисциплінарні санкції застосовуються не пізніше одного місяця від дня виявлення 
порушення вимог Регламенту. 

 

Глава ІX. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Стаття 44. Розгляд і вирішення спірних питань  
1. Розгляд і вирішення всіх спірних питань, які виникають між Клубами (командами), 

офіційними особами та футболістами здійснюється виключно під юрисдикцією ГС «ХОАФ», 
у відповідності до Дисциплінарних правил ГС «ХОАФ». 

 

Стаття 45. Інші питання 
1. Зміни та доповнення до Регламенту розглядає та затверджує Виконком ГС «ХОАФ».  
2. Розгляд та прийняття рішень з інших питань, що не врегульовані Регламентом, є виключною 

компетенцією Виконкому ГС «ХОАФ» на основі законодавства, вимог ФІФА, УЄФА, УАФ 
та ГС «ХОАФ».  

3. Регламент набуває чинності з моменту затвердження Виконкомом ГС «ХОАФ». 
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Додаток 1. ПОЛОЖЕННЯ «ПРО РОЗІГРАШ КУБКУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ З 

ФУТБОЛУ СЕРЕД АМАТОРСЬКИХ КОМАНД» 

 

1. У розіграші Кубку Хмельницької області серед аматорських команд беруть участь учасники 
Чемпіонату та команди, рекомендовані районними/міськими федераціями футболу.  

2. Кількість зустрічей між командами на кожному етапі змагань (крім фінальної гри) 
визначається Комітетом з проведення змагань.  

3. Жеребкування змагань здійснює Комітет з проведення змагань. 

4. Сітка розіграшу Кубку формується за «сліпим» жеребкуванням.  
5. До заявка гравців дозволяється згідно із встановленим ГС «ХОАФ» та УАФ заявковим 

періодом.  
6. На кожному етапі розіграшу Кубку переможець визначається за такими показниками:  

а) за найбільшою кількістю набраних очок у зіграних матчах; 
б) за кращою різницею забитих і пропущених м’ячів;  
в) якщо обидві команди забили однакову кількість м’ячів у двох іграх, до наступного етапу 

виходить команда, яка забила більше м’ячів на чужому полі;  
г) якщо обидві команди забили однакову кількість м’ячів на чужому полі, після другої гри 

призначається серія післяматчевих 11-метрових ударів; 
д) якщо кубковий раунд складається з одного матчу і основний час завершується внічию, 

переможець визначається в серії пенальті.  
7. Володар (фіналіст) Кубку Хмельницької області отримує право участі у розіграші Кубку 

України серед аматорських команд.  
8. Фінансові умови участі команд у даних змаганнях згідно Ст. 28 Регламенту та положення 

«Про фінансові умови та витрати»  
9. Місто, стадіон та час проведення фінального матчу Кубку Хмельницької області визначає 

Виконком ГС «ХОАФ».  
10. ГС «ХОАФ» спільно з Клубом та/або дирекцією стадіону де проводиться фінальний матч 

Кубку Хмельницької області забезпечує громадський порядок та охорону учасників змагань, 

офіційних осіб і глядачів до, під час та після закінчення матчів, а також забезпечує наявність 
служби швидкої медичної допомоги. 
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Додаток 2. ПОЛОЖЕННЯМ «ПРО ФІНАНСОВІ УМОВИ ТА ВИТРАТИ». 

 

1. Команди-учасниці змагань зобов’язані виконувати усі фінансові умови затверджені 

Виконкомом ГС «ХОАФ». Клуб (команда) сплачує внесок у розмірі 4000,00 (чотири 

тисячі)   гривень на  р/р  UA 473003460000026003019246001 в АТ «АЛЬФА-БАНК»,  

код  22985143. Отримувач: Громадська спілка «Хмельницька обласна асоціація 

футболу», призначення: безповоротна фінансова допомога для організації та проведення 

змагань. 

2. Оплату добових або харчування обслуговуючого персоналу стадіону, медпрацівників,   

відео-операторів здійснює команда господар-поля. 

3. Гонорар за проведенням матчу, виплачує команда-господар у розмірі : 

Посада Чемпіонат та Кубок 

Арбітр 800,00 грн 

Асистенти арбітра 1 400,00 грн 

Асистенти арбітра 2 400,00 грн 

Спостерігач арбітражу (делегат) 400,00 грн 

Всього 2000,00 грн 

4. Гонорар арбітрам та спостерігачу арбітражу, відео операторам фінального матчу Кубку 

оплачують команди-учасниці матчу рівними частинами. 

5. Витрати, пов’язані з організацією та проведенням фінального матчу Кубку  (компенсація 

витрат на харчування, добових арбітрам та Спостерігачу арбітражу (делегату) здійснює 

Управління молоді та спорту ХОДА, оплата добових та харчування медпрацівника за 

рахунок ГС «ХОАФ».  

6. Якщо матч не відбувся з вини однієї з команд, виплата гонорару, компенсація добових 

витрат, харчування арбітрам та Спостерігачу арбітражу (делегату) здійснюється як за 

виконану роботу, за умови, якщо Спостерігач арбітражу  (делегат) та арбітри прибули на 

місце проведення матчу. 

7. Якщо матч не відбувся у зв'язку з форс-мажорними обставинами, відшкодовуються 

тільки витрати на відрядження Спостерігача арбітражу (делегата) та арбітрів. 

8. Гонорар за проведення матчу повинен бути збільшений на суму податку з доходів 

фізичних осіб, ЄСВ та інших відрахувань. 

9. При наявності фінансової заборгованості перед ГС «ХОАФ» до команди застосовуються 

санкції згідно Дисциплінарних правил ГС «ХОАФ». 
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