


Глава І. Мета і завдання змагань 
 

       Стаття 1. Мета 
. 

 Метою змагань є популяризація та піднесення престижу футболу, 

забезпечення дозвілля та залучення до занять футболом широких верств 

населення, визначення чемпіона Хмельницької області серед клубів ветеранів 

футболу.  

Загальне керівництво здійснюється Управлінням молоді та спорту 

Хмельницької ОДА. 

Безпосереднє проведення змагань покладається на суддівську колегію ГС 

«ХОАФ» затвердженну Управлінням молоді та спорту Хмельницької ОДА. 

 

        Стаття 2. Завдання 

- Пропаганда здорового способу життя серед широких верств населення 

ветеранів засобами футболу. 

- Сприяння подальшому розвитку футболу ветеранів. 

- Створення умов для підготовки та успішного виступу національних 

збірних команд ветеранів, відбір кандидатів до їх складу. 

- Сприяння організації дозвілля шанувальників футболу. 

 

Глава ІІ. Умови проведення змагань 
 

        Стаття 3. Система проведення змагань серед ветеранів 

- Чемпіонат Хмельницької області проводиться за коловою системою з 

червня по жовтень місяць. Суперники зустрічаються на своєму полі та в 

гостях. До участі в змаганнях допускаються гравці віком 40 років і 

старше.  

- Склад команд 28 чоловік. 

- Два тайми по 35 хвилин. 

- Дозволяється участь в матчах чемпіонатів Хмельницької області тільки 

громадянам України. 

- Чемпіонат проводиться у одній віковій категорії. До змагань 

допускаються футболісти  яким на рік проведення змагань, незалежно від 

дня і місяця року народження виповнюється 40 років.  

- Для всіх команд-учасниць дозволяється внести у заявковий лист до 3-х 

гравців які народженні не раніше 1982 року народження. 

 

        Стаття 4. Календар змагань 

- матчі змагань проводяться за календарем затвердженим керівництвом ХОАФ 

(виключно по суботах і неділях). 

- матчі проводяться на футбольних полях команд вказаних першими. 

- перенесені матчі маються відбутись не пізніше ніж за два тури до закінчення 

першого кола або чемпіонату. 



- перенесені матчі відбуваються по середам або у святкові дні. 

- причиною переносу матчів можуть бути форс-мажорні обставини, або участь 

команди-учасниці чемпіонату у вище стоячих змагань (Всеукраїнські, міжнародні) 

 

 

        Стаття 5. Заявкові документи. Порядок подання заявки на участь у 

змаганнях 

1. До встановленої форми заявкового листа команди чемпіонату вноситься 

не більше 28 прізвищ футболістів та не більше 5 прізвищ осіб керівного 

складу. 

2. Заявковий листок команди підписується керівником та головним 

тренером клубу ветеранів, головним лікарем фізкультурно-спортивного 

диспансеру чи головним лікарем районної (міської, обласної) лікарні 

(обов`язкові особиста печатка лікаря та печатка медичного закладу) та 

узгоджується з Регіональною федерацією футболу. В заявці також повинен 

бути особистий підпис гравця, який підтверджує задовільний стан свого 

здоров’я для участі в змаганнях. Заявковий лист завіряє ХОАФ. 

3. До заявкового листа вноситься поштова адреса клубу, контактні телефони 

та електронна адреса його керівництва та тренерського складу. 

4. Заявковий лист команд передається по електронній пошті 

(khmeloff@ukr.net) або звичайним поштовим листом на адресу ХОАФ (м. 

Хмельницький вул. Проскурівська 60/1, Хмельницька обласна асоціація 

футболу) 

5. Остаточний термін прийому заявок від клубу в ХОАФ закінчується за 10 

діб до початку чемпіонату 

6. За одну годинну до початку матчу керівництво команд повинні надати 

арбітру матчу заявку та документи підтверджуючі особу і рік народження 

гравця. 

 

      Стаття 6. Місце проведення змагань 

1.  Стадіони повинні мати футбольне поле з суцільним трав’яним або 

штучним покриттям і мають паспорт стадіону (сертифікат) затверджений в 

ХОАФ. 

 

      Стаття 7. Обов`язки клубу-господаря поля щодо підготовки стадіону до 

матчу 

1. Клуб-господар поля та адміністрація стадіону зобов’язані: 

I. Надати футбольне поле 

II. Забезпечити: 

- команди, арбітрів роздягальнями, душовими кабінами, 

гарячою водою, чаєм, питною водою. 

- присутність лікаря, представників органів правопорядку. 

- обов’язковою відео зйомкою матчу. 

- місцем для керівників команд та запасних гравців у технічній 

площі. 
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- для проведення матчу не менше 3 (трьох) м’ячів. 

2. Початок матчу не раніше 11:00 та не пізніше 17:00.  

3. У разі запізнення команди із-за форс мажорних обставин, представник 

повідомляє організаторів гри. Час очікування команд не повинен 

перевищувати одну годинну. 

4. Команда-господар зобов’язана не пізніше ніж за 4 дні до проведення 

матчу повідомити команду гостей про місце та час початку матчу. 

5. У разі не забезпечення необхідних умов для проведення матчу клубом-

господарем, їм зараховується технічна поразка (0:3), а відповідно команді 

гостей технічна перемога (3:0). 

6. Матч може бути припиненим за рішенням арбітра у випадку 

недисциплінованої поведінки футболістів чи офіційних осіб однієї з 

команд. У такому випадку цій команді зараховується технічна поразка  

(0:3), а команді суперників перемога (3:0). Якщо матч припинено у 

випадку недисциплінованої поведінки футболістів чи офіційних осіб обох 

команд, то обом командам зараховується технічна поразка (-:-). 

 

    Стаття 8. Неявка команди на матч 

1. За неявку команди на матч чемпіонату без поважної причини їй 

зараховується технічна поразка (0:3), а відповідно команді суперниці 

технічна перемога (3:0). 

2. Якщо обидві команди не з’явились на матч чемпіонату їм зараховується 

технічна поразка (-:-). 

3. Команда, яка за сезон має більше хоча б одну неявку без поважної 

причини, не може бути призером Чемпіонату області. 

 

     Стаття 9. Участь та заміни футболістів у матчах 

1. При проведенні матчів чемпіонату Хмельницької області офіційна особа 

клубу за 45 хв. до початку матчу повинна заповнити до листа Рапорту 

арбітра прізвища та імена не більше 25 футболістів (11 основних і 14 

запасних), а також не більше чотирьох офіційних осіб. 

2. Рапорт арбітра повинні підписати капітан або офіційна особа команди. 

Команда-господар поля заповнює Рапорт першою. Допуском до гри є 

наявність основної заявки та до заявки, наявність особистого паспорту 

або документу, який засвідчує його особу, фото та рік народження. 

3. За внесення до Рапорту арбітра прізвище відстороненого від участі в 

матчах або незаявленого гравця, який приймав участь в грі, команді 

зараховується технічна поразка (0:3), а команді-суперниці технічна 

перемога (3:0). 

4. Від’їзд команд дозволяється не раніше ніж за 45 хвилин після закінчення 

матчу. 

5. У матчах чемпіонату та розіграшу кубка дозволяється необмежена 

кількість замін футболістів. Дозволяються зворотні заміни на протязі 

всього матчу після зупинки гри та з дозволу асистентів арбітра. 

 



     Стаття 10. Вимоги до екіпірування футболістів 

1. Ігрова форма футболіста складається з футболки, шортів, гетрів, щитків 

та взуття. 

2. Номери на футболках футболістів повинні відповідати номерам, за якими 

їх прізвища внесено до Рапорту арбітра. 

3. Якщо в двох командах кольори ігрової форми збігаються, то команда-

господар поля повинна одягнути ігрову форму іншого кольору. 

 

     Стаття 11. Фінансові умови 

1. Витрати по відрядженню команди на участь у змаганнях (проїзд, 

харчування) за рахунок відряджуючих організацій. 

2. Оплата харчування та проїзду суддівської колегії  за рахунок 

Управління молоді та спорту Хмельницької ОДА. 

 

     Стаття 12. Визначення місць команд у турнірній таблиці 

1. За перемогу команді нараховується три очки, за нічию – одне очко, за 

поразку очки не нараховуються. 

2. Переможець визначається найбільшою кількістю набраних очок. У 

випадку рівної кількості набраних очок у двох і більше команд перевагу 

отримує та команда, яка в матчах з усіма конкурентами має кращі 

показники, а саме: 

- більшу кількість набраних очок в іграх між собою ; 

- більшу кількість перемог в іграх між собою; 

- кращу різницю забитих і пропущених м’ячів в іграх між собою ; 

- більшу кількість забитих  м’ячів в іграх між собою 

- меньше кількість пропущених м’ячів між собою; 

- меншу кількість дисциплінарних порушень (за червону картку – 

нараховується 3 бали, за жовту – один); 

- жеребкування  

 

     Стаття 13. Нагородження 

1. Команди-призери нагороджуються кубками грамотами та медалями за 

рахунок Управління молоді та спорту ХОДА. 

2. Кращі футболісти чемпіонату Хмельницької області за амплуа 

(воротар, захисник, нападник та кращий бомбардир) нагороджуються 

цінними подарунками та грамотами ХОАФ. 

 

Глава ІІІ. Переходи футболістів 
 

     Стаття 14. Статус футболіста-аматора 

1.  Футболісти, які беруть участь у змаганнях під егідою ХОАФ, мають 

статус футболіста-аматора. 

2. Футболіст-професіонал може бути класифікований як футболіст-

аматор тільки після закінчення терміну контракту професійного 



футболіста через 15 (п’ятнадцять) днів після останнього матчу в якості 

футболіста-професіонала. 

       Стаття 15. Переходи футболістів із клубу у клуб 

1. Футболіст, який заявлений для участі в Чемпіонаті Хмельницької 

області серед ветеранів сезону 2021 р. має право на один перехід у 

інший клуб-учасник, в період між першим і другим колами Чемпіонату 

Хмельницької області серед ветеранів. 

2. Футболіст, який не приймав участь в Чемпіонаті Хмельницької області 

серед ветеранів сезону 2021 р. може бути заявлений за один із клубів-

учасників Чемпіонату Хмельницької області серед ветеранів. 

 

 

Глава IV. Суддівство змагань 

 
       Стаття 16. Проведення матчів 

1. Проведення матчів здійснює комітет арбітрів ХОАФ згідно діючих 

правил гри. 

2. Комітет арбітрів ХОАФ самостійно призначає на матчі спостерігача 

арбітражу. 

3. Оплата (харчування та проїзд) арбітрів – див. ст.11, п.2 даного 

Регламенту. 

        Стаття 17. 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 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 V. СПОСТЕРЕЖЕННЯ АРБІТРАЖУ 
 
      Стаття 18. 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 19. 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 20. 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. 

 
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 21. 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 VІ. Порядок та безпека  

 
          Стаття 22. Забезпечення громадського порядку та безпеки.  

1. Відповідно до Постанови Кабінету міністрів № 2025 від 18.12.1998р. 

«Про порядок підготовки спортивних споруд та інших спеціально 

відведених місць для проведення масових та культурно-видовищних 

заходів»:  



   • підготовка спортивних споруд покладається на їх власників;  

   • контроль за підготовкою спортивних споруд, забезпечення   

     безпеки проведення змагань здійснює робоча комісія,  

   • власник спортивних споруд не менше, ніж за 4 год. до  

      початку змагань, зобов'язаний подати до робочої комісії акт  

      про готовність споруд до проведення змагань.  

2. Невиконання вимог, передбачених цим пунктом, що стали причиною 

виникнення надзвичайних обставин під час проведення змагань, 

тягне за собою відповідальність, передбачену законодавством 

України.  

3. Команда-господар спортивної споруди несе відповідальність за 

громадський порядок та безпеку до, під час і після матчу в 

спортивній споруді та прилеглій до неї території, що визначена в 

паспорті спортивної споруди.  

4. Команда-господар поля зобов'язана забезпечити присутність 

представників органів правопорядку в кількості, достатній для 

протидії порушенням громадського порядку, охорони глядачів і 

учасників змагань.  

5. Паління на трибунах спортивної споруди, у технічній площі, ігровій 

зоні та адміністративних приміщеннях до, під час та після матчу 

забороняється.  

6. У разі незабезпечення необхідних умов для проведення матчу, 

передбачених ст.ст. 7, 17 до команди-господаря застосовуються 

дисциплінарні санкції аж до зарахування поразки (зняття турнірних 

очок).  

7. 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».  

8. Матч може бути припинений за рішенням арбітра у випадку 

недисциплінованої поведінки гравців, офіційних осіб або глядачів 

однієї чи двох команд. Рішення щодо результату матчу приймає КДК 

ГС «ХОАФ». 

9. Відповідальність за дотримання вимог чинного законодавства, 

Постанови МОЗ України, затвердженої головним державним 

санітарним лікарем України, № 58 від 19.11.2020 року «Про 

затвердження Тимчасових рекомендацій щодо організації 

протиепідемічних заходів під час проведення футбольних матчів в 

Україні серед професіональних футбольних клубів в умовах 

карантину з метою запобігання поширенню на території України 

гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 



короновірусом SARS-CoV-2» та затверджених чинних санітарно-

епідемічних норм у регіоні при проведенні тренувального процесу 

та футбольних матчів, покладається на футбольні клуби учасники 

змагань. 

 
 


