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1. МЕТА І ЗАВДАННЯ.
1.1. КУБОК З футболу проводяться з метою:
подальшого розвитку футболу серед сільського населення району;
покращення стану навчально-тренувального процесу та покращення спортивної бази і
підвищення спортивної майстерності сільських футболістів;
організації дозвілля працівників села, пропаганди футболу та здорового способу життя.
2. КЕРІВНИЦТВО ЗМАГАННЯМИ.
Контроль за проведенням кубка з футболу здійснює районна організація "КОЛОС".
2.1.
Зміни в календарі або переноси ігор допускаються лише в окремих випадках з дозволу
Оргкомітету районної організація "КОЛОС" і письмової згоди керівництва команди суперників.

3. УЧАСНИКИ ТА УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ.
3.1 До участі у першості допускаються колективи фізкультури, спортивні клуби господарств, футбольні
команди населених пунктів, підприємств, організацій сфери обслуговування, товариства, Стрийщини,які не
приймають участь у ,Всеукраїнських змаганнях і т.д.(окрім юнаків та студентів,що приймають участь
за вуз в якому навчаються).Допускаються юнаки 1999 р.н.5 чоловік і молодші.
Юнаки які знаходяться у професійних академіях неможливо заявляти окрім вихідців з даного населеного
пункту.
3.2 Система проведення кубка може бути визначена після припинення заявок-комітетом з
проведення змагань.
3.3. Першість району проводиться у одно коло.
ТРИВАЛІСТЬ МАТЧІВ: дорослий склад - два тайми по 35 хв.
3.4. У кожній грі дозволяється заміна 7 гравців з числа 20 внесених в протокол до початку гри.
Представники команд зобов'язані заповнити та підписати протокол матчу
за 15 хв. до початку гри і представити арбітру заявочний лист та паспорти учасників.
Команда-господар поля заповнює протокол першою.
Всі записи в протоколі матчу та рапорті Інспектора повинні бути чітко написані ручкою з
чорною пастою або чорнилом, відповідальність за це покладається на арбітра та інспектора матчу.
3.4.1. Якщо команда проведе 8 та більше замін до неї будуть застосовуватись санкції згідно
дисциплінарного регламенту(команда зобов'язується сплатити добровільний внесок на розвиток футболу в
розмірі 100 грн).
3.5Загальна кількість гравців внесених у заявку не повинна перевищувати 30 чоловік.Юнаки
заявляються при наявності дозволу відповідної медичної комісії та заяви батьків.
Дозволяється вносити в заявочний лист гравців прописані або народженні (відмітка в паспорті
громадянина України) на території Стрийського району,м.Стрия та м.Моршина.
3.5.1 .Не дозволяється заявляти тих самих гравців за різні команди, які виступають або заявляються за
команди даного кубка.
3.6Відповідальність за заявку гравців покладається на тренера та представника команди.
3.6.1.Дозволяється вносити в заявочний лист гравців,що прописані або народженні (відмітка в
паспорті громадянина України) на території Стрийського району, м.Стрия,м.Моршина які виступають
або заявляються за команди учасниці кубка.
3.7. При виявленні гравця якого невірно було заявлено з вини керівництва футбольної
команди,тобто невірно подані або сфальсифіковані дані про участь гравця в обласних змаганнях,
перебування на контрактах в аматорських та професійних командам-зараховується технічна поразка (+:-)
гравцю забороняється виступати за команду до зясування всіх обставин.
3.7.1. гравці, на яких відсутні зошити з відповідними документами учасників змагань на сезон 2016
рік,що внесені в протокол гри, заявочний лист команди не допускаються виступати за команду і ніякі
пояснювальні документи до уваги неберуться.
«ПІДСТАВОЮ» вважати: дискваліфікованого гравця, гравця не внесеного у протокол матчу, гравця

який не заявлений у заявковому листку команди учасниці, гравець у якого немає відповідних
документів.
А) якщо є «підстава» в команді, то такого гравця дискваліфікують, на 1 рік, а команді автоматично
зараховується технічна поразка з рахунком +:- та накладається штраф 200 грн.;
3.8. Всі матчі повинні починатись в точно встановлений календарем змагань час.Відповідальність
за це покладається на представників команд. Перед матчем команди повинні обмінятись рукостисканням.
Запізнення команди не допускається.
За неявки, запізнення(при умові, що гра не відбулася вдома або на виїзді, команда на поле не вийшла і
арбітр матчу зафіксував це у протоколі матчу) їй зараховується технічна поразка (+/-) та команда, яка не
з'явилась зобов'язана сплатити обов'язків грошовий внесок для розвитку футболу в розмірі:
Іраз 100грн.
2 раз 200 грн. та знімається команда.
Відповідальність за правильне оформлення таких випадків несе арбітр матчу.
Рішення про проведення матчу, у випадку запізнення командні ПРИЙМАЮТЬ керівники
(представники) команд.
3.9. У випадку неявки (виїзду) команди основного складу на календарний матч зараховується поразка
(-:+) .
З 10.Якщо команда, яка знята з розіграшу, зіграла менше 50% матчі в групі, то її результати
анульовуються. Якщо зіграно 50% і більше матчів, команді зараховуються поразки з рахунком (-:+) в
матчах, що залишились.
3.11. В офіційних змаганнях команди зобов'язані виступати в футбольній формі (футболка,
труси, гетри, футбольне взуття, та щитки). Гравець, футболка якого за кольором відрізняються від
тої, в якій виступає його команда до гри не допускається, відповідальність за це покладається на
арбітра матчу. Форма воротаря за кольором повинна відрізнятись від форми гравців команди.
Футболка гравця повинна мати номер під яким гравець записаний у протоколі.
У випадку однакового кольору форми в обох команд право на вибір має команда гостей. Гравці
зобов'язані виходити на поле в охайному вигляді.
3.12. ПРИСУТНІСТЬ ЛІКАРЯ НА всіх МАТЧАХ

ОБОВ'ЯЗКОВА ВІДПОВІДАЄ КОМАНДА ЯКА ПРИЙМАЄ ІГРИ..

Команда господарів повинна забезпечити охорону громадського порядку на футбольному полі або
стадіоні до,після матчу,та представити лікаря команди до початку гри.
Тільки переконавшись по закінченню матчу, що нікому з гравців не потрібна медична допомога,
лікар по погодженню з арбітром, може залишити місце проведення змагань.
У випадку отримання гравцем серйозної травми, арбітр, зі слів лікаря, повинен внести в протокол
матчу, характер пошкодження, причину та попередній діагноз, після чого лікар -зобов'язаний поставити
свій підпис у графі „Травматичні випадки".
До гри категорично заборонено допускати гравців з наявними травмами (гіпс, набряки та ін.)
відповідальність за ці порушення несе лікар та арбітр матчу згідно дисциплінарного регламенту.
Категорично заборонено допускати до гри гравців команд, які знаходяться в стані алкогольного
сп'яніння відповідальність за ці порушення несе лікар та арбітр матчу згідно дисциплінарного регламенту
Р.О. „КОЛОС" залишає за собою право внести відповідні корективи в систему проведення першості з
футболу району.
4 ВИЯВЛЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ.
4.1. Місця команд визначають за окремим заліком згідно очок, набраних ними у всіх матчах.
Очки нараховуються наступним чином:
за виграш - 3 очки;
- за нічию - 1 очко;
- за поразку - 0 очок,
4.2.Переможці кубка визначаються за найбільшою кількістю набраних очок.При
рівності очок у двох команд і більше команд місця визначаються:
- за найбільшою кількістю перемог в усіх матчах;
за результатом матчів між собою (кількість очок, перемог, різниця забитих
та пропущених м'ячів);
- за кращою різницею забитих та пропущених м'ячів в усіх матчах;

за найбільшою кількістю забитих у ворота суперників м'ячів;
за найменшою кількістю дисциплінарних проступків(попередження - 1 бал, вилучення 5 балів).
При абсолютній рівності всіх показників місця команд визначаються додатком матчем. Якщо три і більше
команд наберуть однакову кількість очок то чемпіона буде визначено у одноколовому турнірі, який пройде
за окремим регламентом.
5. СУДДІВСТВО ТА ІНСПЕКТУВАННЯ.
-

5.2. Суддівство змагань проводиться арбітрами, рекомендованими оргкомітетом і
затвердженими Р.О. «Колос». Суддівство проводиться згідно до «Правил гри у футбол» і даного
Регламенту. Призначення арбітрів на матчі першості проводиться не пізніше ніж за 3 дні до гри головою
і затверджується оргкомітетом з проведення змагань Р.О. «КОЛОС».
5.3. Арбітри, призначені для проведення матчу, зобов'язані прибути на стадіон на якому має
відбутись матч за 1 год. до початку матчу. Кожен арбітр повинен мати з собою щонайменше 2 комплекти
суддівської форми різних кольорів.
Арбітр матчу разом з представниками команд несе відповідальність за дотримання правил допуску до
гри футболістів. Арбітр є єдиним хронометристом матчу. Арбітр матчу зобов'язані до початку матчу
оглянути футбольне поле, оцінити його по п'ятибальній системі і зробити відповідний запис в протоколі.
5.4.До початку зустрічі, представник приймаючої команди повинен провести всі фінансові розрахунки з
арбітром,в разі відмови оплатити фінансові витрати арбітру він має право відмовитись судити
цю зустріч.
Після закінчення матчу арбітр зобов'язаний протягом 15 хвилин заповнити протокол гри,
зробивши відповідні записи. Оформлювати протокол, робити запис про подачу протесту від імені команди
фіксувати його має арбітр матчу І його має підписати тренер команди.
:
5.5. Якщо у ході гри мали місце попередження або вилучення гравців, травми, порушення порядку на
стадіоні чи подання протесту, арбітр зобов'язаний внести в протокол відповідний запис до
підписання його представниками (тренерами) команд.
Попередження та вилучення гравців арбітр зобов'язаний внести в білети учасників змагань та
протокол матчу.
Якщо гравець у ході матчу вилучений за два попередження, то вони (попередження) автоматично
анулюються і не повинні вноситись арбітром в білет учаснику як попередження, а вноситься як вилучення,
і робиться запис в протокол матчу.В білет учасника в даному випадку арбітром вноситься запис що гравець
вилучений за два попередження. Квиток учасника вилученого з поля гравця арбітр разом з протоколом гри
зобов'язаний протягом доби передати в Оргкомітет Р.О. «КОЛОС».
5.6 Арбітр зобов'язані до 22.00 години цього ж дня, після гри в усній формі, по телефону повідомити
голову про результати матчу, попередження, усунення, протест, тощо. Якщо після матчу
представники команд повідомили арбітра про подачу протесту, або під час гри, або по ЇЇ
закінчені мали місце інциденти, представники команд, зобов'язані наступного дня прибути в Р.О.
"Колос" і дати письмове пояснення.
Арбітр зобов'язані після закінчення матчу передати особисто протокол в Р.О. "Колос" .

6. ПОРЯДОК ПОДАЧІ ПРОТЕСТІВ.
6.1. За несвоєчасне подання документації повідомлення результату гри незафіксовані арбітром у
протоколі поєдинку автори забитих голів попередження та вилучення які мали місце у матчі,в такому
випадку накладається штрафні та дисциплінарні санкції.Розміри та види санкції призначаються членами
оргкомітету РО "Колос".
6.1.1У випадку спірного питання про заявку самого гравця та його посвідчення та запис у
протоколі матчу представник суперника зобовязаний попередити арбітра про подачу протесту до
гри арбітру зафіксувати та після завершення гри вилучити дане посвідчення (карточку) гравця та
передати у РО "Колос". Представник команди та даний гравець із підтверджуючими документами
повинні прибути на засідання РО "Колос".
Письмовий протест, підписаний керівництвом клубу повинен протягом 24 годин після закінчення
матчу бути представленим в Р.О. "Колос" .
Несвоєчасно подані і не зафіксовані протести не розглядаються.
Команда подаючи протест вносить 100.00 грн. які повертаються при позитивному вирішенні, в

іншому випадку - залишаються Р.О. "Колос".
Не приймаються та не розглядаються протести, якщо вони подані на рішення
арбітра прийняті ним в ході гри.
6.3 Письмові протести розглядаються оргкомітетом, при затвердженні результатів ігор, в
присутності зацікавлених сторін. При неявці представника протест розглядається без нього, а команду
письмово інформується про прийняте рішення.
Результати матчів затверджуються оргкомітетом з проведення змагань кожного
наступного понеділка чи вівторка о 18.00 в залі засідань.(м.Стрий вул..С.Бандери 28).
7 .ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ.
7.1. Оформлення заявочних документів проводиться згідно графіка.
7.1.1. До участі в змаганнях до команд, які приймають участь у першості залучаються місцеві
вихідці, тобто народженні або прописані в даному селі.
7.1.2. Учасник районних змагань протягом сезону може бути заявлений тільки за одну команду.
7.2.1. Кожна команда представляє для заявки наступні документи:
- Зошит з прізвищем імям та батькові,завірені допуском лікаря і дозвіл від батьків,завірені
печаткою головою по проведенні змагань Р.О. „КОЛОС";
Для гравців які ще не отримали паспорта (молодше 16 р.) учнівський квиток по місцю навчання оригінал
(+ксерокопія),
та довідка відповідної медичної комісії про допуск до змагань, свідоцтво про народження оригінал(+
ксерокопія).
- одну кольорові фотокартки розміром 4*5 см., на кожного учасника змагань;
7.3.зявочний процес триває до 28 червня 2016 р.
7.4. До початку кубка командам має бути видано:
1. календар змагань затверджений печаткою та особистим підписом голови Р.О "Колос";
2.копії регламентів (дисциплінарний та по проведенню змагань) затверджені печаткою
та особистим підписом голови Р.О.«КОЛОС».
'
'
8.МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ.
8.1. Матчі першості Р.О. ВФСТ „Колос" з футболу проходять на футбольних полях або
стадіонах, які відповідають правилам гри в футбол.
.
8.2. Дирекція стадіону(представники команди-господаря) для проведення змагань на високому
організаційному рівні зобов'язані забезпечити:
а) місця для сидіння глядачів, інші побутові умови;
б) обладнані роздягальні для обох команд та суддівської бригади при наявності;.
в) футбольні м'ячі для гри 3 шт;
г) 4 прапорців 1,5м. висоти для розмітки футбольного поля;
д)Водою для арбітрів та інспектора;
8.3.Не готовність футбольного поля до гри, не проведення розрахунку з арбітрами та
інспектором до початку гри - арбітр не проводить гру, а команді господарю зараховується
поразка(-:+).
9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ФУТБОЛІСТІВ ТА КЕРІВНИКІВ КОМАНД.
9.1.Гравці та керівники команд, які приймають участь в кубку з футболу, зобов'язані
виконувати всі вимоги правил гри і даного Регламенту, виявляти високу дисципліну, повагу до суперників і
глядачів.
Керівники команд не мають права втручатись в дії суддів матчу і несуть відповідальність за
поведінку гравців і вболівальників своєї команди.
9.2. Організатори, представники команд несуть, відповідальність за несвоєчасний, початок матчів.
Якщо з вини однієї з команд або організаторів матчу гра своєчасно не почалась, то зараховується
поразка(-:+).
9.3.Футболісти, спортивна форма яких не відповідає існуючим нормам та вимогам, або при
наявності неохайного вигляду, до гри не допускаються а до гравця вживають дисциплінарні стягнення.

9.4.Гравець який зазнав травми повинен сам, або з допомогою партнерів по команді покинути
поле.
У випадку коли виникла необхідність втручання лікаря, то він і тренер, з дозволу арбітра матчу,
можуть вийти на поле і за його межами надати гравцю необхідну медичну допомогу.
9.5.Якщо календарна гра команд не буде закінчена через порушення порядку на стадіоні глядачами, гравцями
однієї з команд то цій команді зараховується поразка з рахунком(-:+), а місце проведення наступних матчів
визначає оргкомітет. Якщо матч не було закінчено з вини двох команд, топоразка з рахунком (-:-)
зараховується обом командам.
9.6. Футболіст, дискваліфікований терміном на один рік і більше, позбавляється нагород у випадку
зайняття командою призового місця.
9.7.Гравець, який отримав три попередження пропускає один матч.
Попередження отримані гравцем, враховуються сумарно, жовті та червоні картки, отримані
гравцями у кубку.
Якщо гравець який через надмірну кількість попереджень не приймав участь у матчі, але його
прізвище внесено в протокол матчу, то він вважається учасником матчу і його команді зараховується
Поразка(-:+), якщо гра не розпочалась і до початку гри виявили помилку і гравець не брав участь у грі, то
такий гравець не вважається учасником гри.
Матчі, що по якійсь причині не відбулися (технічна поразка, неявка, тощо) в пропуски матчів
дискваліфікованим гравцям не враховуються.

За участь у матчі незаявленого або дискваліфікованого гравця команді зараховується поразка (-:+)
та вживається фінансові стягнення в розмірі 100 грн.
9.9.Якщо команда без дозволу арбітрів, самовільно залишила футбольне поле, то їй зараховується
поразка(-:+), при умові, що суперник не виграв цей матч з більшим рахунком (тоді в силі залишається
рахунок, який був на момент зупинки гри) і вона може бути знята з розіграшу на розгляд Р.О. "Колос".
9.10.Дисциплінарні вчинки футболістів та керівників команд, а також випадки порушення
громадського порядку на стадіонах «глядачами» розглядає оргкомітет.

10. ФІНАНСОВІ ВИТРАТИ.
10.1.Кожна команда, яка бере участь в змаганнях, перераховує відповідні внески за заявку на
проведення змагань з футболу, які використовуються, згідно кошторису, на придбання призів, грамот,
кубків, вимпелів, протоколів змагань та іншої друкованої продукції, оплату головної суддівської колегії
першості, тощо.
І 0.2.Всі фінансові витрати, пов'язані з відрядженням команд на ігри несуть відряджаючі
організації, від яких заявлені команди.
Команда-господар несе витрати з організації матчу і оплачує відрядження суддям(згідно
вимог ФІФА). Згідно рішення зборів представників футбольних команд оплата за суддівство змагань
становить: 150 грн. головному судді.
10.3Всі фінансові розрахунки, пов'язані з витратами на участь команд в змаганнях, оплата арбітрів,
та обслуговуючого персоналу є правомірним і діють на основі чинного законодавства.
10.4.Відповідальність за сплату командами внесків та їх цільове використання покласти на
голову оргкомітету.
ПРИМІТКА: Відповідальність за збір коштів та їхнє використання несе фінансово-ревізійний комітет
створений при Оргкомітеті Р.О. "Колос"
Фінансово-ревізійний комітет вирішує на своїх засіданнях всі фінансові питання пов'язані з
призовим фондом, готує кошторис на 2016 р., та документує протоколами засідань, подає на
затвердження Оргкомітету.
Придбання кубків ,медалів та дипломів за рахунок Стрийської РО ВФСТ *^Колос" АПК України.
Нагородження медалями, кубками ,грамотами здійснює Стрийська РО ВФСТ «Колос» АПК України.
11. НАГОРОДЖЕННЯ.
11.1. Команди призери першості Р.О. «Колос» з футболу нагороджуються кубком, пам'ятними
призами, дипломами, а гравці команд- грамотами та медалями. За результатами першості Р .О.
"Колос" визначає:
- кращих бомбардирів
- кращий воротар
- кращих громадських діячів.

