
ПОЛОЖЕННЯ
про проведення Кубку Харківської області з футболу пам’яті МС СРСР М.Т.Уграїцького серед

аматорських команд спортивного сезону 2018 року,

І.Мета та завдання
Кубок Харківської області з футболу (далі Кубок) проводиться з метою:
1.1 Оздоровлення та широкого залучення до систематичних занять спортом;
1.2 Подальшого розвитку масового футболу в області;
1.3 Залучення футболістів до цілорічних занять та проведення безперервного учбово-тренувального 
процесу;
1.4 Виявлення кандидатів до збірної команди області;
1.5 Організації дозвілля шанувальників футболу та пропаганди гри в області.

2. Керівництво

2.1 Проведення Кубку здійснюється Харківською обласною федерацією футболу (ХОФФ);
2.2 Безпосереднє керівництво і контроль за іграми Кубку здійснює Комітет з проведення 
змагань ХОФФ (КПЗ);
2.3 Рішення КПЗ є обов'язковими для всіх учасників змагань.
2.4. Всі питання, що непередбачені цим Положенням, регулюються Регламентом обласних 
змагань з футболу серед аматорських команд спортивних сезонів 2018-2022 років

З.Учасники та умови проведення

3.1 Кубок проводиться серед аматорських команд Харківської області;
3.2 Матчі Кубку проводяться по середах за системою плей-оф (з вибуванням);
3.3 Усі етапи розіграшу Кубку складаються з двох матчів (за винятком фінального матчу);
3.4. Пари учасників етапів розіграшу Кубку визначаються жеребкуванням;
3.5 Перша гра Кубку відбувається на полі команди, яка за рейтингом ХОФФ займає більш високе 
місце (поточне місце в чемпіонаті області сезону 2018 року);
3.6 Жеребкування проводить КПЗ у присутності офіційних представників команд-учасниць Кубку. 
Жеребкування відбувається в приміщенні ХОФФ за адресою: вул.23 Серпня, 71. Час та дату 
проведення жеребкування визначає КПЗ. У разі не прибуття, або запізнення на жеребкування більш 
ніж на 15 хвилин КПЗ проводить жеребкування без офіційного представника команди;
3.7. Дати і початок матчів розіграшу Кубку встановлює КПЗ;
3.8 Матчі Кубку складаються з двох таймів по 45 хвилин;
3.9 У разі нічийного результату за підсумками двох матчів попередніх етапів Кубку відразу після 
закінчення основного часу другої гри, призначаються 11-ти метрові штрафні удари, згідно Правил 
гри;



3.10 Починаючи з півфінальних матчів Кубку у разі нічийного результату за підсумками двох матчів 
призначається додатковий час -  2 тайми по 15 хвилин. Якщо і він не виявив переможця 
призначаються 11-ти метрові штрафні удари, згідно Правил гри;
3.11 У фінальному матчі Кубку в разі нічийного результату призначається додатковий час -  2 тайми 
по 15 хвилин. Якщо і він не виявив переможця призначаються 11-ти метрові штрафні удари, згідно 
Правил гри;
3.12 Дату та місце проведення фінального матчу визначає КПЗ.
3.13 Участь футболістів та офіційних осіб у матчах Кубку здійснюються на підставі заявкових листів 
Чемпіонату області сезону 2018 року.
3.14 Команда, яка не приймала участь у Чемпіонаті області повинна провести заявкову компанію 
згідно вимог Регламенту обласних змагань з футболу серед аматорських команд спортивних 
сезонів 2018-2022 років;
3.15 У матчах Кубку дозволяється проводити заміни 7 гравців;
3.16 За внесення до рапорту арбітра відстороненого від матчів, або незаявленого футболіста, а також 
вихід на поле футболіста під прізвищем другого футболіста команді, яка провела вищезазначені 
порушення зараховується технічна поразка -/+;
3.17 Право перенесення матчів (у виняткових випадках і тільки за письмовим зверненням) належить 
КПЗ;
3.18 Команді, яка не з'явилася на гру, або запізнилася до початку гри більш ніж на 30 хвилин, 
зараховується технічна поразка (-:+), а команді-суперниці -  перемога (+:-).

-(.Відповідальність керівників та футболістів команд

4.1. На всіх учасників Кубку області розповсюджуються вимоги Регламенту обласних змагань з 
футболу серед аматорських команд спортивних сезонів 2018-2022 років.
4.2. За два дні до початку матчу представники команд повинні узгодити між собою кольори ігрової 
форми своїх команд.

5. Арбітраж

Арбітраж та інспектування матчів Кубку здійснюється згідно вимог Регламенту обласних 
змагань з футболу серед аматорських команд спортивних сезонів 2018-2022 років.

6. Витрати команд, пов'язані з участю у Кубку

6.1.Команда або організація, яка утримує команду несе всі витрати, пов’язані з участю 
команди в розіграші Кубку.

6.2.Для відшкодування витрат, пов'язаних з організацією та проведенням змагань, команди 
повинні сплатити заявкові внески, що перераховуються на р/р ХОФФ: 61018, м.Харків, 
вул. 23 Серпня, 71; р/р 26009237574 АБ «УКРГАЗБАНК» м.Харкова, МФО 320478, 
Ідентифікаційний код 23006867.

6.3.Розмір заявочного внеску на участь у Кубку серед аматорських команд сезону 2018 року 
складає 2000 грн. (дві тисячі) грн.

6.4.Команди (або організації що їх утримують), які не перерахували заявкові внески, до 
змагань не допускаються.

6.5.Команди (або організації що їх утримують), забезпечують в день гри футболістів і 
тренерів команд харчуванням згідно чинного законодавства, виходячи з того, що до 
складу кожної з команд можуть входити двадцять п ’ять футболістів і два тренери.



6.6.Команди (або організації що їх утримують) самостійно визначають суми витрат на 
харчування, виходячи зі своїх фінансових можливостей.

6.7.Витрати по оплаті роботи арбітрів та інспекторів (проїзд до місця змагань і в зворотному 
напрямку при наявності відповідних документів) несуть команди-господарі.

6.8 .0плата за проведення арбітражу та інспектування матчів проводиться представником 
команди-господаря поля, з утриманням всіх видів податків у відповідності з чинним 
законодавством, не пізніше ніж за одну годину до початку матчу.

6.9.Розрахунок за арбітраж проводиться у сумі 2500 грн., а саме: арбітр -  700 грн., асистенти 
арбітру -  2 чол. по 600 грн., делегат-інспектор матчу -  600 грн.

6.10. Якщо гра не відбулася з вини однієї з команд, без попереднього узгодження з КГІЗ, 
ця команда відшкодовує арбітраж і інспектування матчу у повному обсязі (2500 грн).

7.Нагородження

7.1. Команда - переможець Кубку нагороджується перехідним «Кубком пам’яті Н.Т.Уграїцького»,
Кубком, дипломом та медалями ХОФФ.
7.2. Фіналіст Кубку -  нагороджується Кубком та медалями ХОФФ.

Інші питання

Всі питання, що непередбачені цим Положенням, регулюються Регламентом обласних змагань з
футболу серед аматорських команд спортивних сезонів 2018-2022 років.
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