
ПОЛОЖЕННЯ 
Про проведения Кубку серед ветеранів Харківської області 

з футболу сезону 2016 року

:°*а обл^ У

І.Мета та завдання
Кубок серед ветеранів (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 Кубком
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 Всі питання, іцо непередбачені цим Положенням, регулюються Регламентуючими 
документами ХОФФ та КПЗ (рішення Комітету є обов'язковими для всіх учасників змагань).

З.Учасники та умови проведення Кубку
3.1 Матчі Кубку проводиться серед аматорських команд Харківської області та м. Харкова 
поетапно;
3.2 Команди-учасниці Кубку розподіляються за територіальним принципом на підгрупи в 
залежності від кількості команд, які подали заявки на участь у Кубку.
3.3. На попередньому етапі матчі в підгрупах проводяться за принципом «кожний з кожним» 
на своєму полі та полі суперника;
3.4 До участі у другому етапі Кубку з кожної підгрупи допускаються по дві кращі команди 
за показниками, згідно вимог Регламентуючих документів ХОФФ;
3.5. Пари команд-учасниць, які пройшли до слідуючого етапу формуються за 
територіальним принципом і проводять 2 матчі (на своєму полі та полі суперника) за 
олімпійською системою з вибуванням;
3.6 Якщо в основний час матч завершився внічию, призначається серія післяматчевих 11 - 
метрових ударів згідно з Правилами гри її7 АВ;
3.7 Фінальний матч відбувається на нейтральному полі за призначенням КПЗ ХОФФ;
3.8 Матчі складаються з двох таймів по 40 хвилин з 10-ти хвилинною перервою;
3.9 У матчах Кубку дозволяються зворотні заміни;
3.10 До участі у Кубку допускаються гравці, які досягли 35-ти річного віку на момент їх 
участі в грі і які пройшли заявкову процедуру в ХОФФ;
3.11 Участь футболістів та офіційних осіб у матчах Кубку здійснюються на підставі 
заявкових листів, які подаються до ХОФФ.



3.12 Дозаявки футболістів дозволяються до початку матчів У і розіграшу Кубку.
3.13 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 -/+;
3.14 Право перенесення матчів (у виняткових випадках і тільки за письмовим зверненням) 
належить КПЗ;
3.15 Команді, яка не з'явилася на гру, або запізнилася до початку гри більш ніж на ЗО хвилин 
без поважних причин, зараховується технічна поразка (-:+), а команді-суперниці -  перемога 
(+:-)•

4.Відповідальність футболістів та керівників команд
На всіх учасників Кубку розповсюджуються вимоги Регламенту проведення змагань з 
футболу серед аматорських команд сезону 2016 року.

5. Арбітраж
5.1 Арбітраж матчів на груповому етапі здійснює бригада у складі: головний арбітр - 
призначений ХОФФ, асистенти арбітра -  арбітри місцевої федерації;
5.2 На другому етапі кубку арбітраж матчів здійснюється бригадою арбітрів призначеною 
ХОФФ у складі: головний арбітр, асистенти арбітра, інспектор-делегат.

6. Порядок оформлення заявочної документації

6.1 Заявкова документація (віддрукований текст) підписується керівниками організацій, які 
представляють команди, тренерами та медичними установами. Заявки від команд 
приймаються до 9 вересня (включно).
6.2 До заявкового списку команди вносяться не більш 25 футболістів.
6.3 В ХОФФ подаються такі документи:

• заявковий лист (надрукований) в 2-х примірниках за встановленою формою;
• громадянські паспорти (оригінал);

6.4 Дозаявки футболістів дозволяються до Уг розіграшу турніру.
6.5 За годину до початку матчу керівники команд повинні заповнити протокол гри, 
представити арбітру заявку, завірену обласною федерацією футболу, та документи, що 
засвідчують особу.
6.6 Відповідальність за неправильні дані в заявкових списках несуть представники команд.

7.Фінансові витрати команд
8.1 Витрати, пов'язані з участю команд у Кубку, проводяться за рахунок організацій, що 
утримують команди. Суму витрат по забезпеченню харчуванням футболістів та тренерів 
(25 та 2) рекомендувати організаціям визначати на місцях, виходячи з фінансових 
можливостей.
8.3 Оплата за арбітраж та інспектування матчів Кубку проводиться представником 
команди-господаря поля, з утриманням всіх видів податків у відповідності з діючим 
Законодавством та не пізніше ніж за 1 годину до початку матчу Розрахунок за арбітраж 
проводиться у таких розмірах :арбітр -  400 грн., асистенти арбітру - по 400 грн., делегат- 
інспектор матчу -  400 грн.

9.Нагородження
Команда - переможець змагань на Кубок серед ветеранів нагороджуються Кубком ХОФФ. 
дипломом та медалями ХОФФ. Фіналіст Кубку -  нагороджується Кубком, дипломом та 
медалями ХОФФ.


