
Протокол розширеного засідання 
Комітету з проведення змагань ХОФФ Ь

м.Харків 25.04. 2017 р.

Присутні представники команд: «Колос» Зачепилівка, «Газовик» Ч.Донець, «Геліос» 
Харків, «Квадро» Первомайський, «Енергетик» Солоницівка, ФК «Первомайський», ФК 
«Зміїв», «Металург» Куп'янськ, «ФК Волчанськ», «Соллі+» Харків, «Колос» Близнюки, 
«Олімп» Ізюм, «Кремянець» Ізюмський р-н, «Лозова-Понютіно», «Колос» Красноград, ФК 
«Богодухів», ФК «Універ-Динамо ХНУВС» Харків, ФК «Люботин», ФК «Двурічна», ФК 
«Енергетик-Центренерго» Слобожанське.
Відсутні: «Колос» Сахновщина, «Цементник» Балаклія.
Запрошені: перший заступник Голови ХОФФ, виконавчий директор ХОФФ.

Порядок денний

1. Про Регламент обласних змагань з футболу серед аматорських команд 
спортивних сезонів 2017 -  2020 років (далі - Регламент).

2. Про структуру проведення Чемпіонату області з футболу серед аматорських 
команд сезону 2017 року (далі -  Чемпіонат).

3. Про заявковий внесок та витрати на суддівство ігор Чемпіонату.
4. Різне.

З першого питання доповів перший заступник голови ХОФФ А.Д.Біденко.

Вирішили: прийняти інформацію до відома та виконувати всі вимоги Регламенту та 
Дисциплінарного регламенту ХОФФ. про що засвідчити підписами в Заяві-зобов’язанні, яку 
необхідно буде подати до Комітету з проведення змагань разом з заявкою на участь у 
Чемпіонаті.

З другого питання доповів заступник голови Комітету з проведення змагань Корінько 
Ю.О. і запропонував два варіанти проведення Чемпіонату:

Варіант № 1 
Команди учасники:

А Б
1 «Соллі+» 1 «Квадро» Первомайський
2 ФК «Вовчанськ» 2 «Колос» Зачепилівка
3 «Енергетик» Солоницівка 3 «Олімп» Ізюмський р-н
4 «Металулрг» Куп’янськ 4 «Лозова-Панютіне»
5 ФК «Зміїв» 5 ФК «Колос» Сахновщина
6 ФК «Дворічна» 6 «Газовик» Червоний Донець
7 «Енергетик-Центренерго»

Слобожанське
7 ФК «Первомайський»

8 ФК «Люботин» 8 «Цементник» Балаклія
9 ФК «Геліос» 9 ФК «Красноград»
10 ХНУВС 10 ФК «Близнюки»
11 ФК «Богодухів» 11 «Крем’янець» м.Ізюм

Перше коло:
13 травня -  22 липня 
Перерва:
22 липня -  5 серпня 
Друге коло:
5 серпня -  14 жовтня



Фінальні ігри 21/28 жовтня:
1А - 1Б -  гра за 1-2 місце 
2А -  2Б -  гра за 3-4 місце 
ЗА -  ЗБ -  гра за 5-6 місце 
4А -  4Б -  гра за 7-8 місце 
5А -  5Б -  гра за 9-10 місце

6А -  6Б -  гра за 11-12 місце 
7А -  7Б -  гра за 13-14 місце 
8А -  8Б -  гра за 15-16 місце 
9А -  9Б -  гра за 17-18 місце
10А -  10Б -  гра за 19-20 місце 
11А -  11Б -  гра за 21-22 місце

Варіант № 2
1. Чемпіонат Харківський області сезону 2017 року проводиться серед команд першої та 

вищої ліги починаючи з 13 травня 2017 року.
1.1. Матчі у Вищій лізі проводяться за системою «весна -  осінь» в два кола за

принципом «кожний з кожним» -  на своєму полі і полі суперника. По 
закінченні другого кола команди проводять фінальні ігри серед команд, які 
посіли 1-4 місця в два кола на своєму полі та полі суперника, а також ігри між 
командами, які посіли 5-8 місце в два кола на своєму та полі суперника. 
Фінальні ігри проводяться з тією кількістю очок, яка буде у команд по 
закінченні другого кола.

Команди учасники:
1.«Соллі+»
2. «Квадро» Первомайський
3. «Вовчанськ»
4. «Люботин»
5. «Зачепилівка»
6. ФК «Зміїв»
7. «Енергетик» Солоницівка
8. ФК «Красноград»
9. «Універ-Динамо ХНУВС»
Перше коло: 13 травня -  1 липня 
Перерва: 1 липня -  15 липня 
Друге коло: 15 липня -  2 вересня 
Стикові-фінальні ігри: 9 вересня -  14 жовтня

1.2. Матчі у Першій Лізі проводяться за системою «весна -  осінь» в два кола за 
принципом «кожний з кожним» -  на своєму полі і полі суперника. Місця 
визначаються за умовами Статті 13 Регламенту обласних змагань з футболу 
серед аматорських команд спортивних сезонів 2017-2020 років.

Команди учасники:
1. ФК «Первомайський»
2. ФК «Близнюки»
3. «Кремянець» м.Ізюм
4. «Олімп» Ізюмський р-н
5. «Цементник» Балаклія
6. «Газовик» Червоний Донець
7. «Металулрг» Куп’янськ
8. «Енергетик-Центренерго» Слобожанське
9. «Лозова-Панютіне»
10. ФК «Геліос»
11. ФК «Двурічна»
12. ФК «Сахновщина»
13. ФК «Богодухів»

Перше коло: 13 травня -  22 липня 
Перерва: 22 липня -  5 серпня



Друге коло: 5 серпня -  14 жовтня

Після представлення двох варіантів проведення Чемпіонату, команди «Колос» 
Красноград та «Універ-Динамо ХНУВС» заявили, що вони не планують приймати участь у 
Чемпіонаті серед команд вищої ліги. У зв’язку з тим, що проводити Чемпіонат серед команд 
вищої ліги за участю семи команд немає сенсу, було прийнято рішення провести голосування 
за Варіант №1.

За Варіант №1 голосували команди: «Колос» Зачепилівка, «Газовик» Ч.Донець, 
«Геліос» Харків, «Квадро» Первомайський, «Енергетик» Солоницівка, ФК «Первомайський», 
ФК «Зміїв», «ФК Волчанськ», «Соллі+», «Лозова-Понютіно», «Колос» Красноград, ФК 
«Богодухів», ФК «Універ-Динамо ХНУВС», ФК «Люботин», ФК «Енергетик-Центренерго» 
Слобожанське.

Вирішили по другому питанню:

Чемпіонат області серед аматорських команд сезону 2017 року проводити згідно з 
Варіантом № 1;
Заявкову компанію проводити з 26 квітня по 12 травня 2017 р.;
Розпочати Чемпіонат 13 травня 2017 року;
Початок ігор 1-го, ІІ-го, ІІІ-го турів призначити на 15.00;
Ігри проводити згідно з календарем Чемпіонату, який буде розміщено на офіційному 
сайті ХОФФ та передано всім командам під час заявкової компанії.

З третього питання доповів заступник голови Комітету з проведення змагань 
Корінько Ю.О.. який довів до присутніх суму внеску на участь у Чемпіонаті та витрати на 
інспекторів та арбітраж згідно з витягом з протоколу № 5 засідання Виконавчого Комітету 
ХОФФ від 12 квітня 2017 року.

Вирішили:
• суму внеску на участь у Чемпіонаті та витрати на інспекторів та арбітраж взяти до 

відома;

Різне.
За пропозицією команд-учасниць, доповнити ст.30 Регламенту : «якщо гра не 

відбулася за вини однієї з команд, без попереднього узгодження з Комітетом з проведення 
змагань ХОФФ, оплату арбітражу та інспектора матчу ця команда відшкодовує у повному 
обсязі».
Вирішили:

внести наступне доповнення до Регламенту: «якщо гра не відбулася за вини однієї 
з команд, без попереднього узгодження з Комітетом з проведення змагань ХОФФ, оплату 
арбітражу та інспектора матчу ця команда відшкодовує у повному обсязі».

Зам. председателя комитета

Секретарь

Коринько Ю.А.

Попов Ю.Н.


