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3

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
АК ФФУ

Апеляційний комітет ФФУ, орган здійснення футбольного
правосуддя, третьої інстанції
Арбітр
Особа, призначена ФФТО для проведення матчу, якій надані
виняткові повноваження щодо застосування та трактування Правил
гри
Відсторонення
Заборона футболістові брати участь в офіційних змаганнях або
офіційному представникові виконувати службові обов’язки на
визначену кількість матчів чи на визначений термін
Глядач/вболівальник Фізична особа, яка присутня на певному футбольному матчі з метою
його перегляду і може демонструвати свою прихильність до обраних
нею учасників змагань
Гра
Спортивне змагання з футболу, яке проводиться за Правилами,
затвердженими Міжнародною радою футбольних асоціацій (IFAB)
Громадський порядок Сукупність суспільних відносин, що забезпечують нормальні умови
життєдіяльності людини, діяльності підприємств, установ та
організацій під час підготовки та проведення футбольних матчів
шляхом встановлення, дотримання і реалізації правових та етичних
норм
Дисциплінарні
Звід уніфікованих дисциплінарних норм і видів дисциплінарних
правила ФФУ
стягнень
Дисциплінарні санкції Заходи дисциплінарного впливу у вигляді відповідних стягнень
Дирекція
Орган оперативного управління з організації і проведення змагань
Договірний матч
Футбольний матч, який проведено з недотриманням чи порушенням
принципів Кодексу «Чесна гра і повага» або з метою отримання
матеріальної чи іншої вигоди (винагороди)
ДЮСЗ
Дитячо-юнацький спортивний заклад, що має статус юридичної
особи відповідно до законодавства України, забезпечує навчальнотренувальний процес та бере участь у змаганнях з футболу, або
футбольна школа (незалежно від форми власності), підпорядкована
клубу
ДЮФЛ
Дитячо-юнацька футбольна ліга
Заявка на участь у
Процедура подання клубом до (назва організації) заявкових
змаганнях
документів відповідно до вимог
Заявковий період
Період, визначений ФФТО, для заявки футболістів
Змагальний сезон
Період, що починається першим офіційним матчем змагань та
закінчується останнім офіційним матчем змагань. Термін
змагального сезону визначається Регламентом.
Змагання
Спортивний захід, що проводиться з метою визначення переможців
відповідно до Правил гри та затвердженого організатором
Регламенту змагань
Ігрова зона
Футбольне поле, територія навколо футбольного поля, де
розташовані місця для тренерів, запасних футболістів (технічна
площа), четвертого арбітра матчу, медичного персоналу, стюардів,
акредитованих ЗМІ та юних футболістів, які подають м’ячі
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Календар змагань
КДК ФФТО
Клуб/командагосподар
Офіційна особа
Офіційні особи матчу

Офіційний
представник
Паспорт футболіста

Правила гри

Протест

Регламент змагань

Реєстрація футболіста
Сезон
Тренер

Форс-мажор

Футболіст

Розклад матчів змагань (назва організації)
Контрольно-дисциплінарний комітет ФФТО, орган здійснення
футбольного правосуддя першої інстанції
Клуб/команда, який/ка є приймаючою стороною під час проведення
матчу
Уповноважена особа, яка виконує офіційні функції від імені ФФТО
Арбітр, асистент арбітра, 4-й арбітр, директор матчу ФФТО, офіцер
безпеки ФФТО, спостерігач арбітражу, та будь-які інші особи,
призначені ФФТО або (ін. організацією) для виконання обов’язків
пов’язаних з проведенням матчу
Особа, яка є представником клубу/команди, яку внесено до
заявкового листа та/або рапорту арбітра
Документ встановленого зразка в якому міститься інформація про
футболіста, а також клуби, у яких футболіст був зареєстрований,
починаючи з дванадцятирічного віку
Збірка положень та вимог, затверджених Міжнародною радою
футбольних асоціацій (IFAB), обов’язкових для виконання під час
матчу
Письмова заява клубу щодо фактів, пов’язаних із недотриманням
Правил гри або порушеннями положень Регламенту, пов’язаних із
проведенням матчу
Звід уніфікованих вимог та положень, що встановлюють та
регулюють порядок проведення змагань з футболу серед команд під
егідою ФФТО
Внесення відповідної інформації про футболіста до бази даних (БД)
ФФУ.
Період, від початку заявкового періоду до затвердження підсумків
відповідного змагання.
Фахівець, який має атестат відповідної категорії, працює у
футбольному клубі за контрактом, проводить навчально-тренувальну
роботу з футболістами та керує командою під час матчів.
Надзвичайна, непереборна і непередбачувана за даних умов сила, яку
неможливо передбачити та запобігти їй, і яка не залежить від волі та
дій фізичних і/або юридичних осіб. Форс-мажор є обставиною, що
звільняє від відповідальності за повне або часткове невиконання
зобов'язань
Спортсмен, який у складі команди бере участь у навчальнотренувальному процесі та змаганнях з футболу.
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РОЗДІЛ 1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА РЕГЛАМЕНТУ
Закон України «Про фізичну культуру і спорт» 1993 р. зі змінами та доповненнями від
16.10.2012 року № 5460-VІ;
статут громадської спілки «Федерація футболу України»;
правила гри у футбол 2017/18 роки;
програма ФФУ з розвитку футболу на 2014-2018 роки;
вимоги до стадіонів при проведенні змагань з футболу 2007 р.;
регламент з інфраструктури стадіонів та заходів безпеки проведення змагань з
футболу 2010 р.;
постанова Кабінету міністрів України від 25 квітня 2012 р. № 341 «Порядок
організації робіт із забезпечення громадського порядку та безпеки під час проведення
футбольних матчів»;
правила поведінки глядачів на стадіонах під час відвідування футбольних матчів;
дисциплінарні правила ФФТО та ФФУ 2016 р.;
та інші нормативно-правові акти.
РОЗДІЛ 2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ

Мета:
● популяризація та подальший розвиток дитячо-юнацького футболу в Тернопільській
області і підвищення рівня майстерності юних футболістів для успішного виступу
команд регіону у Всеукраїнських змаганнях.
Завдання:
● залучення максимальної кількості команд у кожній віковій категорії до змагань з
футболу серед дитячо-юнацьких закладів з відділеннями футболу;
● поліпшення якості навчально-тренувального процесу в дитячо-юнацьких спортивних
закладах, в футбольних клубах і на цій основі підвищення рівня майстерності юних
футболістів;
● удосконалення спортивної майстерності юнаків та продовження їх футбольної
підготовки; Створення необхідних умов для підготовки та успішного виступу
клубних і збірних команд Тернопільської області у Всеукраїнських змаганнях;
● створення комфортних та безпечних умов для учасників змагань і глядачів;
● виявлення найбільш обдарованих футболістів та поповнення ними професіональних
футбольних клубів і збірних команд;
● визначення місць команд у турнірній таблиці, переможців та призерів змагань.
РОЗДІЛ 3. КЕРІВНИЦТВО ЗМАГАННЯМИ
Загальне керівництво змаганнями здійснюється управлінням фізичної культури та
спорту облдержадміністрації, управлінням освіти та науки облдержадміністрації.
Безпосереднє проведення змагань покладається на Федерацію футболу
Тернопільської області.
Оперативний контроль за організацією та проведенням змагань здійснює Федерація
футболу Тернопільської області (Комітет дитячо-юнацького футболу)
РОЗДІЛ 4. УЧАСНИКИ ТА УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ
До участі у чемпіонаті Тернопільської обласної дитячо-юнацької футбольної ліги
допускаються команди дитячо-юнацьких спортивних закладів Тернопільської області,
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загальноосвітні школи, футбольні клуби.
ДЮСЗ які подали заявку на участь в ДЮФЛ будуть поділені на дві ліги –
«вища/перша»;
Чемпіонат Дитячо-юнацької футбольної ліги проводиться у два кола – «осінь-весна»
за круговою системою на своєму полі та на полі суперника у вікових групах;
Змагання проводяться у чотирьох вікових групах:
● U – 17 – 2001-2002 р.н.;
● U – 15 – 2003-2004 р.н.;
● U – 13 – 2005-2006 р.н.;
● U – 11 – 2007-2008 р.н.
Склад команди на гру – 18 футболістів і два тренери-викладачі. У грі дозволяється
заміна 7 футболістів.
Тривалість матчів:
● U – 17 – 2 тайми по 40 хв. з десятихвилинною перервою;
● U – 15 – 2 тайми по 35 хв. з десятихвилинною перервою;
● U – 13 – матч 25 хв.;
● U – 11 – матч 25 хв.
Команда гостей має переважне право на вибір кольору форми.
Тренери-викладачі мають право перед початком гри за футбольними паспортами
перевірити особи футболістів стартового складу команди-суперниці. Футболісти, які
виходили на заміну, підлягають перевірці у перерві або після закінчення гри.
Футболіст, вилучений з поля (пряма червона картка), до подальших ігор у чемпіонаті
ліги допускається тільки після розгляду КДК ФФТО.
Футболіст, який отримав чотири попередження, пропускає чергову гру, він же
пропускає гру після кожного наступного попередження.
Команді, яка не з'явилась на гру без поважних причин або запізнилась на 1
годину, зараховується технічна поразка (0:3) і знімається 3 очки. У випадку двох
неявок на ігри команда знімається з розіграшу.
Відповідальність за забезпечення порядку на стадіоні до, під час та після проведення
матчів здійснюється відповідно до Постанов Кабінету Міністрів України від 18.12.1998 року
№ 2025”Про порядок підготовки спортивних споруд та інших спеціально відведених місць
для проведення масових спортивних та культурно-видовищних заходів”,від 25.04.2012 року
№341 “Про затвердження порядку організації робіт із забезпечення громадського порядку та
громадської безпеки під час проведення футбольних матчів”.Команди господарів повинні
надати:
● футбольне поле встановлених розмірів з трав'яним покриттям і чіткою розміткою;
● роздягальні для команд гостей і офіційних осіб;
● необхідний для гри інвентар (м'яч, рапорт арбітра, прапорці асистентів арбітра);
● чай, мінеральну воду для арбітрів і гостей;
● чергування лікаря під час ігор.
РОЗДІЛ 5. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТАЦІЇ ЗМАГАНЬ
Кожній команді дозволяється заявити 25 гравців.
Заявка гравців на перше коло здійснюється з 1 серпня по 20 вересня 2017 року. При
реєстрації команди-учасниці чемпіонату футбольної ліги подається: заявка у двох
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примірниках (із зазначенням місця навчання); свідоцтва про народження гравців (оригінал),
паспорт; фотографію 3х4; ідентифікаційний код.
● Гравці групи U – 11 2007-2008 р.н. у кількості 3 (трьох) чоловік мають право грати за
групу U – 13 – 2005-2006 р.н.;
● Гравці групи U – 13 2005-2006 р.н. у кількості 3 (трьох) чоловік мають право грати за
групу U – 15 – 2003-2004 р.н.;
● Гравці групи U – 15 2003-2004 р.н. у кількості 3 (трьох) чоловік мають право грати за
групу U – 17 – 2001-2002 р.н.;
РОЗДІЛ 6. ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЬ В ТУРНІРНІЙ ТАБЛИЦІ
За перемогу команді нараховується 3 (три) очки, за нічию – 1 (одне) очко, за поразку
очки не нараховуються.
Місце команди у змаганнях визначається за такими показниками, отриманими у всіх
матчах: а) більша кількість набраних очок; б) більша кількість перемог.
При рівності показників, вказаних у попередньому пункті, у двох і більше команд,
перевагу отримують команди, які в особистих матчах з усіма конкурентами мають кращі
показники: а) більша кількість набраних очок; б) більша кількість перемог; в) краща різниця
забитих і пропущених м’ячів.
При рівності показників, вказаних у попередньому пункті, у двох і більше команд,
перевагу отримують команди, які в усіх матчах мають кращі показники: а) краща різниця
забитих і пропущених м’ячів; б) більша кількість забитих м’ячів; в) найменша кількість балів
за попередження та вилучення (попередження – 1 бал, вилучення – 3 бали); г) за жеребом.

РОЗДІЛ 7. КАЛЕНДАР, ЗМІНИ В КАЛЕНДАРІ (ПЕРЕНЕСЕННЯ МАТЧІВ)
Календар змагань розробляється Комітетом дитячо-юнацького футболу Федерації
футболу Тернопільської області та затверджується ФФТО.
Матчі проводяться на полях команд, вказаних у календарі першими.
Календар другого кола змагань є повторенням календаря першого кола, при цьому
змінюється господар поля.
За форс-мажорних обставин або у разі проведення не запланованих календарем
змагань матчів збірних команд та інших заходів, право прийняття рішення щодо зміни місця
і/або дати проведення матчу належить Комітету дитячо-юнацького футболу ФФТО.
Матчі двох останніх турів відбуваються в один день та час відповідно. Проте, якщо
окремі матчі не можуть безпосередньо вплинути на результати та турнірне становище інших
команд, Дирекція може прийняти рішення щодо проведення матчу в інший день та час
відносно інших матчів відповідного туру.
Час початку матчу може бути змінено за офіційною (письмовою) згодою командучасниць матчу, повідомленням арбітрів,ФФТО не пізніше ніж за 5 діб до початку матчу.
Команда господар не пізніше ніж за 5 днів до початку матчу повинна узгодити місце
та час проведення матчу з командою гостей.
Час початку матчів визначає ФФТО. При цьому мінімалізуючи співпадання часу
проведення
матчів
з
часом
занять
у
загальноосвітніх
закладах.
Базові
годинни
початку
матчу:
U-15
14.00
год
U-17
16.00
год
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Вказана послідовність матчів обов”язкова.
Право переносу матчів у випадках не передбачених Регламентом, належить виключно
ФФТО.
Перенесені матчі мають відбутися не пізніше, ніж за два тури до закінчення
(групових) змагань.
РОЗДІЛ 8. АРБІТРАЖ
Арбітраж змагань здійснюється арбітрами, асистентами арбітра (двома
представниками з обох команд), рекомендованими Комітетом арбітрів ФФТО.
Арбітраж здійснюється у відповідності з Правилами гри у футбол, змінами і
доповненнями до них, затвердженими Міжнародною Радою футбольних асоціацій.
Контроль за якістю арбітражу здійснює Комітет арбітрів ФФТО.
Призначення арбітрів на матчі змагань ДЮФЛ ТО здійснюється головою Комітету
арбітрів ФФТО.
Прохання ДЮСЗ (команди) про заміну арбітра, призначеного на гру до розгляду не
приймаються.
Для проведення матчів змагань ДЮФЛ ТО направляється один арбітр.
Арбітр зобов’язаний прибути до місця проведення матчу в день гри за одну годину до
його початку.
У разі неможливості проводити футбольний матч арбітр зобов’язаний за чотири дні
до початку матчу повідомити про це голову, заступника голови або секретаря Комітету
арбітрів ФФТО.
У випадку неявки на гру арбітра, матч проводять найбільш кваліфікований арбітр
місцевого Комітету арбітрів.
Неявка або запізнення на матч арбітра, розглядається на засіданні Комітету арбітрів
ФФТО.
Арбітр зобов’язаний до початку гри оглянути футбольне поле, оцінити його якість за
п’ятибальною шкалою та зробити відповідний запис у рапорті арбітра. У разі непридатності
футбольного поля для проведення матчу, арбітр приймає рішення про його скасування.
Арбітр зобов’язаний перевірити присутність медичного працівника. Його прізвище
необхідно внести у рапорт арбітра.
Арбітр зобов’язаний до початку матчу разом з представниками команд, які
зустрічаються визначити колір форми.
Арбітр разом з офіційною особою ДЮСЗ (команди) несе відповідальність за
дотриманням вимог допуску футболістів до матчу.
Арбітр зобов’язаний до початку матчу перевірити заявочні документи (заявочний
лист, паспорт футболіста) команд, а потім ретельно звірити ідентичність фотокартки на
паспорті футболіста з особою, яка виходить на футбольне поле та номер (№) на футболці,
який повинен співпадати з записом у рапорті арбітра.
Після закінчення матчу арбітр зобов’язаний протягом 30-ти хвилин оформити рапорт
арбітра.
У рапорті арбітра необхідно викласти інформацію про всі дисциплінарні санкції, що
прийняті відносно футболістів, тренерів, офіційних осіб команд і будь-які інциденти, що
виникли до, під час та після матчу. Про це необхідно повідомити керівництво ДЮСЗ
(команд).
Рапорт арбітра від імені ДЮСЗ (команди) підписує офіційна особа ДЮСЗ (команди),
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яка внесена в рапорт арбітра, а також капітан команди до початку матчу.
Після закінчення матчу арбітр зобов’язаний передати по моб. тел. 096 662 87 79
інформацію про проведений матч, а до 12-ї години наступного дня доставити рапорт арбітра
в офіс ФФТО або надіслати його поштою (факсом, е-mail):
Email : ffto@gmail.com
У випадку несвоєчасного надання інформації про проведений матч, відправки
оригіналу рапорту арбітра (дата визначається за поштовим штемпелем на конверті) або у
випадку, коли арбітр не внесе до рапорту арбітра попередження чи вилучення, порушення
громадського порядку та інших негативних проявів, що мали місце у даному матчі, дії
арбітра розглядатиме Комітет арбітрів ФФТО.
У випадку подачі протесту або інциденту, що мав місце до, під час та після гри, арбітр
зобов’язаний терміново представити письмовий рапорт в ФФТО і обов’язково бути
присутнім на засіданні КДК ФФТО, яке проводиться протягом сезону.
У разі невиконання вимог Регламенту, Правил гри у футбол, арбітр може прийняти
рішення про припинення (відміну) гри.
Діяльність арбітрів, яка не обумовлена даним розділом Регламенту, здійснюється у
відповідності до регламентуючих документів Комітету арбітрів ФФТО.
РОЗДІЛ 9 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ФУТБОЛІСТІВ, ТРЕНЕРІВ, КЕРІВНИКІВ ДЮСЗ
(КОМАНДИ) ТА ОБСЛУГОВУЮЧОГО ПЕРСОНАЛУ
Керівники ДЮСЗ (команди), тренери, футболісти, які беруть участь у змаганнях
ДЮФЛТО, повинні виконувати всі вимоги Кодексу етики і Чесної гри "Чесна гра –
дисципліна і повага", Правил гри у футбол та даного Регламенту, виявляючи при цьому
високу дисципліну, організованість, толерантність до офіційних осіб, арбітрів, суперників,
представників засобів масової інформації та глядачів.
Керівники ДЮСЗ (команди) та тренери несуть відповідальність за поведінку
футболістів своєї команди і не мають права втручатися в дії арбітрів.
ДЮСЗ (команди) несуть відповідальність за поведінку своїх футболістів, офіційних
осіб, членів команди, глядачів, а також будь-якої іншої особи, яка виконує будь-яку місію на
матчі від імені ДЮСЗ (команди).
Офіційний представник ДЮСЗ (команди) господаря поля зобов’язаний зустріти
команду гостей, бригаду арбітрів при в’їзді на стадіон, де проводитиметься календарний
матч.
ДЮСЗ (команда) господар поля несе відповідальність за безпеку команди гостей,
бригади арбітрів з моменту їх прибуття на стадіон, де проводитиметься матч, протягом
усього часу їх перебування, залучаючи для цього відповідні служби.
ДЮСЗ (команда) господар поля зобов’язаний виділити місце для паркування
транспортного засобу команди гостей і бригади арбітрів.
У разі ігнорування офіційними представниками команди-гостей, бригади арбітрів
пропозицій ДЮСЗ (команди) господаря поля щодо гарантій безпеки, у тому числі майнової,
паркування транспортних засобів у невідведених для цього місцях, ДЮСЗ (команда)
господар поля не несе відповідальності за завдані збитки.
У випадку організованого виїзду вболівальників на матч ДЮСЗ (команда)
зобов’язаний повідомити про це приймаючий ДЮСЗ (команду).
Приймаючий ДЮСЗ (команда) зобов’язаний визначити місце на трибунах для
організованих груп вболівальників команди-гостей.

10

Приймаючий ДЮСЗ (команда) несе повну відповідальність за громадський порядок
на стадіоні до, під час та після матчу.
Керівники ДЮСЗ (команд) не мають права втручатися в дії арбітрів.
У разі недисциплінованої поведінки футболістів однієї з команд або її представників,
рішенням арбітра матч може бути припинений. Даний випадок розглядає КДК ФФТО.
Футболісти, спортивний одяг яких не відповідає Правилам гри у футбол, до матчу не
допускаються.
Дисциплінарні проступки керівників ДЮСЗ (команд), тренерів, футболістів,
обслуговуючого персоналу, а також випадки безпорядків на стадіонах (футбольних полях)
серед глядачів розглядаються КДК ФФТО.
До керівників ДЮСЗ (команд), тренерів, футболістів, обслуговуючого персоналу та
арбітрів можуть бути застосовані дисциплінарні санкції та інші заходи впливу у разі
порушення ними Правил гри у футбол та даного Регламенту.
Керівники ДЮСЗ (команд), тренери ведуть ретельний облік дисциплінарних санкцій
(попередження, вилучення) своїх футболістів і несуть за це повну відповідальність.
Після закінчення матчу офіційна особа ДЮСЗ (команди) зобов’язана ознайомитись з
технічними даними рапорту арбітра і поставити свій підпис в рапорті арбітра, в графі: "З
технічними даними рапорту арбітра ознайомлений".
При переході футболіста з команди в команду (незалежно від змагань) його
дисциплінарні санкції (попередження, вилучення) не анульовуються.
Після закінчення футбольного сезону дискваліфікація на наступний сезон
розповсюджується лише на вилучених з поля футболістів; попередження, які були отримані
футболістами анульовуються.
Дії футболістів, які не прибули у збірну команду області розглядаються на засіданні
КДК ФФТО.
Дії керівників ДЮСЗ (команд) футболістів, які не прибули на урочисті заходи з
нагоди вшанування лауреатів футбольного сезону розглядаються на засіданні КДК ФФТО.
Дії гравців, які не брали участі у грі, але допустили образливі проступки щодо
арбітрів, офіційних осіб ФФТО, ДЮФЛТО розглядаються на засіданні КДК ФФТО.
ДЮСЗ (команда) зобов’язаний виконати рішення КДК ФФТО у визначений термін. У
випадку невиконання рішення КДК, ДЮСЗ (команда) не допускається до наступних ігор, а
питання про її участь в змаганнях вирішується на засіданні Виконавчого комітету ДЮФЛТО.
Якщо виникла необхідність зупинити гру і звернутися за допомогою до медичного
працівника або правоохоронних органів, і арбітр фіксує їх відсутність, то матч необхідно
припинити. Рішення щодо результату даного матчу приймає КДК ФФТО, розцінюючи цей
випадок, як порушення даного Регламенту.
Якщо матч було припинено через недисципліновану поведінку футболістів, або через
те, що у складі однієї з команд залишилось менше 7-ми гравців, то "винуватцеві"
зараховується технічна поразка (0:3), а команді-супернику технічна перемога (3:0). Якщо гра
не закінчилася з вини обох команд, то обом командам зараховується технічна поразка (-:-),
турнірні очки командам не нараховуються.
Якщо у матчі взяв участь неоформлений у встановленому порядку, підставний або
дискваліфікований гравець і матч завершився нічиєю або перемогою команди в якій
виступав даний гравець, то команді зараховується технічна поразка (0:3), а супернику –
технічна перемога (3:0), в іншому випадку результат матчу залишається в силі.
При виявленні підкупу команди суперника, командам зараховується технічна поразка
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(-:-) та на команди накладається грошовий обов’язковий внесок згідно рішення КДК ФФТО.
Особи, які безпосередньо займались цими протиправними діями відсторонюються від
діяльності, що пов’язані з футболом терміном на 1 рік. При повторному виявленні таких
ганебних явищ команди позбавляються права участі в змаганнях ДЮФЛТО з футболу, а
особи, що безпосередньо вчинили ці дії, безстроково позбавляються права займатись
діяльністю пов’язаною з футболом.
При виявленні факту підкупу бригади арбітрів, команди позбавляються трьох очок, а
арбітри матчу несуть відповідальність згідно Дисциплінарних правил Комітету арбітрів. При
повторному виявленні таких порушень, арбітри матчу, що вчинили такі ганебні поступки,
безстроково позбавляються права займатися арбітражем і будь-якими видами діяльності, що
пов’язані з футболом, а справа, що пов’язана з їхньою корупційною діяльністю передається в
правоохоронні органи для їх розгляду згідно чинного законодавства України.
Паління у технічній зоні, ігровій зоні та адміністративних приміщеннях до, під час та
після матчу забороняється. За порушення цього пункту Регламенту рішення приймає КДК
ФФТО.
Під час проведення матчів змагань ДЮФЛТО з футболу забороняється використання
заборонених банерів, димових шашок, петард, фаєрів тощо. За порушення цього пункту
Регламенту рішення приймає КДК ФФТО.
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 Дисциплінарних правил ФФУ.
Терміни відсторонення та розміри дисциплінарних санкцій у вигляді грошового
обов’язкового внеску визначає КДК ФФТО.
РЗДІЛ 10. ПРОТЕСТИ
Тренер футбольної команди зобов’язаний негайно після закінчення гри попередити
арбітра про подання протесту. Мотиви подачі протесту зі слів офіційної особи ДЮСЗ
(команди) обов’язково фіксуються арбітром у рапорті арбітра.
Арбітр та асистенти арбітра у випадку подачі протесту зобов’язані терміново до 10-ї
години наступного дня після матчу представити у Комітет дитячо-юнацького футболу
ФФТО письмові пояснення щодо протесту.
Протест у рапорті арбітра повинен бути підписаний офіційною особою ДЮСЗ
(команди), яка подала протест.
Про подання протесту арбітр зобов’язані повідомити іншу сторону.
Команда, яка подала протест зобов’язана представити у КДК ФФТО вичерпно
вмотивовану суть протесту наступного після матчу дня до 15-ї години. В противному
випадку протест на засіданні КДК ФФТО не розглядається.
Протести розглядаються КДК ФФТО після оплати грошового обов’язкового внеску у
розмірі 200 гривень. Якщо протест задоволений, то 100% грошового обов’язкового внеску
повертається команді, яка подавала протест. Неоплачені протести не розглядаються.
Несвоєчасно подані та не зафіксовані у рапорті арбітра протести не розглядаються.
У випадку, якщо представники ДЮСЗ (команди) не прибули на засідання КДК ФФТО
для розгляду протесту, то в такому випадку протест розглядається без їх присутності.
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Засідання КДК ФФТО проводяться протягом сезону.
Не розглядаються протести, які подані на дії та рішення арбітра, асистента арбітра у
зв’язку з подіями, що мали місце у грі:
● призначення або не призначення вільних, штрафних або 11-метрових ударів;
визначення положення "поза грою";
● визначення виходу м’яча за межі футбольного поля та надання права на введення
м’яча у гру; зараховане чи не зараховане взяття воріт; попередження, вилучення
гравців з поля.
Якщо ДЮСЗ (команда) або інші суб’єкти футболу не згідні з рішенням КДК ФФТО,
то вони зобов’язані протягом наступних трьох днів після прийняття рішення КДК направити
апеляцію до Апеляційного комітету ФФТО. В противному випадку апеляції не
розглядаються.
РОЗДІЛ 11. НАГОРОДЖЕННЯ
Команди, які посіли призові місця у чотирьох вікових категоріях та найкращі гравці
у номінаціях нагороджуються кубками, медалями, грамотами та призами за рахунок
управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації, Федерації футболу
Тернопільської області.
РОЗДІЛ 12. ФІНАНСОВІ ВИТРАТИ
Харчування учасників змагань під час виїзних матчів, харчування арбітрів, придбання
нагородної атрибутики-за рахунок управління фізичної культури та спорту
облдержадміністрації. Проїзд, харчування учасників змагань під час домашніх матчів - за
рахунок відряджуючих організацій. Придбання інвентаря-за рахунок Федерації футболу
Тернопільської області, коштів спонсорів та інших джерел не заборонених чинним
законодавством України.

РОЗДІЛ 13. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
Розгляд і вирішення всіх суперечок, які виникають між клубами, офіційними особами,
футболістами, здійснюється виключно органами здійснення футбольного правосуддя ФФТО,
ФФУ, УЄФА, ФІФА.
Зміни та доповнення до цього Регламенту розглядає Комітет дитячо-юнацького
футболу ФФТО.
Перегляд спортивних підсумків змагань ДЮФЛТО з футболу сезону 2017-2018 років
із будь-яких причин після затвердження їх Виконавчим комітетом ДЮФЛТО не
допускається.
Питання, що не врегульовані цим Регламентом, розглядає Виконавча адміністрація
ДЮФЛТО на основі чинного законодавства України, вимог ФІФА, УЄФА, ФФУ, ФФТО і
надає Виконавчому комітету ДЮФЛТО для затвердження.
Регламент набуває чинності з моменту затвердження Виконавчим комітетом
ДЮФЛТО та діє до моменту затвердження Виконавчим комітетом ДЮФЛТО нового
Регламенту.
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Додаток№1
Виписка із переліку дисциплінарних санкцій, які можуть бути застосовані
Дисциплінарним комітетом ФФТО згідно Дисциплінарних правил Федерації футболу
України.
У відношенні до клубів (команд):
1. Попередження;
2. Зауваження;
3. Дискваліфікація стадіону, заборона використання стадіону;
4. Проведення матчу на стадіоні в іншому місті;
5. Анулювання результату матчу;
6. Рішення про перегравання матчу;
7. Присудження перемоги команді-суперниці;
8. Присудження перемоги команді-суперниці без проведення матчу;
9. Позбавлення турнірних очок;
10. Переведення до ліги, нижчої за рангом;
11. Виключення із складу учасників змагань, які проводяться;
12. Присуджується команді поразка з рахунком -:+ (в разі більшої різниці результат
залишається).
Порушення за які застосовуються дисциплінарні санкції до клубу (команди):
1. Відмова від участі в змаганнях на які клуб був заявлений;
2. Неявка команди на матч без поважних причин;
3. Повторна неявка команди на матч без поважних причин;
4. Самовільне залишення поля командою під час матчу або відмова починати чи
продовжувати матч;
5. Провокаційні дії футболістів, офіційних представників клубу (команди), що
викликали безладдя на футбольному полі, стадіоні або прилеглій території, або прояви
расизму чи не забезпечення заходів боротьби з ними;
6. Неетична, некоректна, неспортивна поведінка футболістів, керівників команди та
інших посадових і офіційних представників клубу (команди) до , під час та після матчу;
7. Не забезпечення прийому, розміщення, відправки команди гостей, делегатаспостерігача, офіційних осіб матчу;
8. Незабезпечення громадського порядку та безпеки на стадіоні або прилеглій до нього
території до, під час та після матчу;
9. Внесення до рапорту арбітра незаявленого або відстороненого від участі в матчах
футболіста, тренера, офіційного представника клубу;
10.
Недисциплінована (груба) поведінка футболіста до, або після матчу;
11.
Невиконання умов та вимог, що пред'являються до стадіонів;
12.
Проведення матчу з порушення норм спортивної етики;
13.
Порушення вимог регламентів та положень ФФТО або рішень органів
управління ФФТО;
14.
Незабезпечення участі футболістів у планових заходах збірних команд області;
15.
Порушення термінів перерахування членських, заявочних та інших
обов'язкових внесків;
16.
Порушення встановлених термінів заявки (дозаявки) команд для участі в
змаганнях;
17.
Запізнення команди на матч без поважних причин;
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18.
Невиконання рішень органів здійснення футбольного правосуддя ФФТО;
19.
Групові чи масові дії, які порушують установлені на стадіоні, прилеглій до
нього території, правила до, під час та після матчу.
20.
Несанкціоноване вторгнення до ігрової зони будь якої сторонньої особи.
Відповідальність офіційних представників, керівників клубів (команд), лікарів,
адміністраторів команд.
Санкції, що застосовуються:
1. Попередження;
2. Зауваження ;
3. Догана;
4. Дискваліфікація або відсторонення від виконання службових обов'язків офіційних
функцій на визначену кількість матчів або на визначений чи невизначений термін.
Порушення за які застосовуються дисциплінарні санкції до офіційних представників:
1. Грубий вислів або некоректне звинувачення на адресу ФФТО, регіональних
федерацій футболу або клубів та їх офіційних представників;
2. Неетична та некоректна поведінка до, під час та після матчу;
3. Неетичні випади на адресу делегата – спостерігача та офіційних осіб матчу;
4. Порушення вимог та умов проведення змагань, що визначені Регламентами;
5. Невиконання або неналежне виконання вимог Регламенту, щодо оформлення
документації з проведення змагань;
6. Ухилення або неналежне виконання рішень і постанов ФФТО;
7. Невиконання вимог статуту, регламенту ФФТО.
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ПЕРЕЛІК
дисциплінарних санкцій застосовуваних до футболістів за порушення норм статутних
та регламентних документів у відповідності до дисциплінарних правил ФФУ та ФФТО
№
п/п
1

Зміст порушення

Дисциплінарні са

1.1. Друге попередження в матчі;
1.2. Позбавлення команди-суперника голу або очевидної можливості забити м’яч;
1.3. Отримання футболістом у матчах чемпіонатів всеукраїнських змагань з футболу
кожних 4 (чотирьох) жовтих карток;
1.4. Отримання футболістом у матчах кубку України з футболу кожних 2 (двох) жовтих
карток
серйозне ігрове порушення.
3.1. За агресивну поведінку під час гри;
3.2. За непристойні, образливі та/або нецензурні вислови та/або демонстрацію жестів
4.1. Застосування надмірної сили із нанесенням травми гравцю;
4.2. Агресивна поведінка після зупинки гри, завершення тайму або виходу м’яча з гри
5.1. Бійка до, під час та після матчу, завершення тайму або його зупинки;
5.2. Плювок у бік суперника, партнера по команді або сторонньої особи.
Будь-які прояв расизму
7.1 Застосування фізичної сили до офіційних осіб/представників під час матчу;
7.2. Масова бійка до, під час та після матчу або після його зупинки;
7.3. Плювок у бік офіційної особи/представника
Умисне нанесення тяжкої травми суперникові, що призвело до втрати ним працездатності.
Застосування фізичної сили до офіційних осіб/представників до або після закінчення
матчу

Автоматичне відсто
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Відмова повернутися до клубу, з яким укладено контракт, після прийняття рішення
уповноваженим Органом

Відсторонення на в

11

Порушення вимог Регламенту зі статусу і трансферів футболістів

Відсторонення на в

12

Вплив на футболістів та/або офіційних осіб/представників з метою проведення
футбольного матчу, який проведено з недотриманням чи порушенням принципів Кодексу
«Чесна гра і повага» або з метою отримання матеріальної чи іншої вигоди (винагороди)

Відсторонення на в

2
3
4
5
6
7

8
9

Відсторонення н
Відсторонення н
Відсторонення на

Відст
Відсторонення на
Відсторонення на

Відсторонення на 1
Відсторонення на в
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