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                                            І. Мета і завдання 
 

Обласні змагання на призи клубу "Шкіряний м'яч" проводяться з метою підвищення 

масовості дитячо-юнацького футболу в області, організації фізкультурно-оздоровчої і 

виховної роботи в закладах загальної середньої освіти, зміцнення здоров'я дітей та 

підлітків, залучення їх до регулярних занять футболом, виявлення здібних футболістів, 

популяризації та розвитку футболу. 

 

II. Керівництво змаганнями 
 

         Керівництво змаганнями здійснює  Громадська спілка «Харківська обласна асоціація 

футболу» спільно з Управлінням у справах молоді та спорту Харківської 

облдержадміністрації, Департаментом  науки і освіти Харківської облдержадміністрації. 

Безпосередня  підготовка  та  проведення  змагань  покладені  на Обласний оргкомітет 

клубу "Шкіряний м'яч". 

III. Учасники змагань 
Обласні змагання проводяться у двох вікових групах учасників 

Вікові обмеження та офіційні назви турнірів:. 

 Молодша (U-11) – гравці 2010 року народження і молодші - змагання 
«Шкіряний м’яч» імені Федора Шпига; 

 Старша (U-13) - гравці 2008 року народження і молодші - змагання 

«Шкіряний м’яч». 
До змагань допускаються команди загальноосвітніх шкіл, за які можуть виступати як 

хлопці, так і дівчата. 

 До змагань допускаються: 
На першому етапі в змаганнях на першість школи беруть участь команди паралельних 

класів однієї школи у відповідних вікових групах. Якщо в сільській школі паралельні класи 

відсутні, змагання проводяться серед команд шести сусідніх шкіл за територіальним 

принципом. 

На другому етапі виступають команди, які сформовані з учнів відповідної вікової 
групи однієї школи, або збірні команди сільських шкіл, сформовані з учнів шести сусідніх 
шкіл, які не мають паралельних класів. 

Починаючи з третього етапу: 
-  збірні команди сформовані з учнів відповідної вікової групи однієї школи - 

переможниці змагань другого етапу, за які дозволяється виступати не більше, ніж 
чотирьом гравцям зі шкіл, які приймали участь у змаганнях другого етапу даного району 
чи міста (району міста, якщо місто адміністративно-територіально поділяється на райони). 
Вимога не розповсюджується на учнів, переміщених із тимчасово окупованих територій. 

Якщо в школі є шість і більше паралельних класів, до її команди не дозволяється 
залучати гравців з інших шкіл для участі в третьому і подальших етапах змагань. 

- збірні команди, сформовані з учнів шести сусідніх сільських шкіл одного району, де 
немає паралельних класів, і які перемогли на другому етапі. 
                                                          

До змагань третього і подальшого етапів не допускаються команди і футболісти, які 
не брали участі у змаганнях перших двох етапів. Вимога не розповсюджується на учнів, 
переміщених із тимчасово окупованих територій. 

За команду дозволяється заявляти 17 футболістів. Починаючи з третього етапу, лише 
ці гравці можуть виступати за команду. 

Важливо! Склад команди з 17 гравців має бути сталим і не може змінюватися, 



починаючи з обласних зональних змагань і до закінчення Всеукраїнських фінальних 
змагань (III-VI етапи). У виняткових випадках такі зміни можуть бути дозволені 
комісією з проведення змагань ААФУ за обгрунтованим зверненням команди. 

Склад команди U-13 на участь у змаганнях – починаючи з третього етапу - 13 гравців 

(з числа 17 заявлених), тренер та представник. Склад цих 13 футболістів (з числа 17 

заявлених) може змінюватися лише з переходом команди до наступного етапу змагань. 

Склад команд U-11 на участь у змаганнях – починаючи з третього етапу - 12 гравців (з 

числа 17 заявлених), тренер та представник. Склад цих 12 футболістів (з числа 17 

заявлених) може змінюватися лише з переходом команди до наступного етапу змагань. 

Гравець може бути одночасно заявленим та грати за команду своєї вікової групи та за 

команду старшої вікової групи, якщо це не суперечить вимогам даного Регламенту. 

За команду певної вікової групи дозволяється заявляти дівчат старшої вікової групи 

(старших на один рік за хлопців). 
До участі у змаганнях не допускаються гравці, які зареєстровані як гравці команд 

Дитячо-юнацької футбольної ліги України. 
 

 

 

           IV. Терміни і місця проведення змагань 
 

Етап

и  

 

Термін проведення 

 

Місце 

проведення 

 

Назва турніру 

1-й 

 

вересень-жовтень 

 

школа 

 

Першість школи 

 2-й 

 

жовтень-листопад 

 

місто, район 

 

Першість району, міста 

 3-й 

 

III декада березня – 

І декада квітня 

 

місто, район 

 

Обласні (міські) зональні змагання 

 

4-й 

 

II декада квітня – 

І декада травня 

 

місто, район 

 

Обласні (міські) фінальні змагання 

 

 

Заявки на участь у другому етапі змагань подаються до районного (міського) 
відділу освіти до 15 жовтня поточного року (додаток № 1). 

До 20 жовтня у кожному районі, місті, області проводяться засідання відповідних 
оргкомітетів змагань, які відповідають за підготовку та проведення 2-4 етапів змагань. 

Районні та міські оргкомітети зобов'язані подати в обласні оргкомітети звіти (додаток 
№ 2) про проведення 1-2 етапів змагань до 25 листопада поточного року. 

Команди не допускаються до наступних етапів, якщо районні оргкомітети не подадуть 
звітів про змагання на попередніх етапах у зазначений термін. 

Місця проведення обласних зональних змагань, кількісний і територіальний розподіл 
на зони визначає Обласний оргкомітет клубу “Шкіряний м’яч” (61018, м. Харків, вул. 23 
Серпня, 71, ХОАФ тел.7201118).  

Порядок проведення змагань в об’єднаних територіальних громадах (ОТГ) та участь 
переможців змагань в ОТГ в районних/обласних етапах змагань, визначається ХОАФ до 
завершення реформи децентралізації в Україні.  

                               V. Порядок оформлений заявок команд 

Для участі в змаганнях (за день до їх початку) представники команд подають наступні 

документи: 

1-й етап —шкільному оргкомітету з проведенню змагань – заявку команди (у двох 

примірниках), завірену шкільним медичним працівником та представником команди. 

2-й етап — районному (міському) оргкомітету – заявку команди (у двох 

примірниках), завірену шкільним медичним працівником, директором школи та 

представником команди, свідоцтво про народження, учнівський квиток. 

3-4-й етапи — обласному  оргкомітету — заявку команди (у двох примірниках), 



завірену лікарем, керівниками міського (районного) відділу фізичної культури і спорту, 

міської (районної) асоціації футболу, керівником міського (районного) оргкомітету змагань 

"Шкіряний м'яч", директором школи і представником команди (додаток №3), свідоцтво про 

народження, учнівський квиток. 

Підписи директора школи, керівників державних установ та голови районної (міської) 

асоціації футболу повинні бути завірені печатками. 

Заявковий лист команди обов’язково має бути завірений печаткою медичного 

закладу та підписом посадової особи даного медичного закладу. 

Без  зазначених  документів  команди  до участі  в  турнірі не допускаються. 

У разі виявлення порушень розділу Регламенту "Учасники змагань" команда 

знімається з турніру, позбавляється усіх нагород, а результати її ігор анулюються. 

                                                                

                                                             

VI. Умови проведення змагань 

Порядок проведення змагань на місцях визначається регіональними (обласними, 

районними, міськими) оргкомітетами турніру "Шкіряний м'яч" відповідно до даного 

Регламенту з урахуванням наступного: 

  а)   учасники змагань допускаються до гри тільки після медичного обстеження; 

  б) кількість замін необмежена; 

  в) змагання першого і другого етапів можуть проводитися на майданчиках зменшених 

розмірів, з кількістю гравців у команді не менше п’ятьох; 

  г) починаючи з третього етапу у матчі беруть участь дві команди, у кожній з яких не більше 

9 гравців. Один з гравців є воротарем. Матч не можна починати/продовжувати, якщо в одній 

з команд виявиться менше шести гравців. 

  д) змагання третього і подальших етапів у всіх вікових групах проводяться на 

футбольних полях: довжиною від 55 м до 70 м, шириною від 40 м до 50 м.  

  е)  радіус центрального кола 6 м. Штрафний майданчик: з точок на лінії воріт, 

розташованих на відстані 12,5 м від внутрішньої сторони кожної стійки воріт, під прямим 

кутом до лінії воріт проводяться два відрізки довжиною 12,5 м. Кінці цих відрізків 

з'єднуються лінією, паралельною лінії воріт. 

 є)  ворота повинні бути однакового розміру: 6х2м, або 5х2м.                                                                                                             

ж)  тривалість гри: 

U-11: два тайми по 15 хвилин з перервою 5хв.; 

U-13: два тайми по 20 хвилин з перервою 10хв.; 

 з) під час виконання стандартних положень (пробиття штрафних, вільних, кутових 

ударів) відстань від м’яча до гравців команди суперників – 6 м. 

і) будь-яке порушення у штрафному майданчику карається 9-ти метровим штрафним 
ударом. Усі гравці, крім гравця, який виконує 9-ти метровий удар, повинні розташуватися 
за межами штрафного майданчика; 
к) положення "поза грою" не фіксується; 

л) гру проводять 2 арбітри; 
м) футболісти допускаються до участі в іграх у спортивному взутті. 

Представник команд має право разом з арбітрами перевірити заявкові документи 
кожного з футболістів команди-суперниці. 

Футболіст, який отримав два попередження, пропускає чергову гру, а також 
пропускає чергову гру після кожного наступного попередження. Футболіст, вилучений з 
поля, автоматично пропускає чергову гру. Він допускається до участі в змаганнях лише 
після рішення головної суддівської колегії. 

Санкції до футболістів, що мали місце на попередніх етапах, на кожному наступному 



етапі турніру не враховуються. 
На футболці гравця повинен бути номер (від 1 до 99), що відповідає номеру, який 

значиться за гравцем у рапорті арбітра. Під цим номером гравець виступає в усіх іграх 
певного етапу змагань. 

Команди, з 2-го і на подальших етапах, повинні мати 2 комплекти ігрової форми 
різного кольору. Якщо команди, що зустрічаються, мають ігрову форму однакового 
кольору, змінює форму та команда, яка стоїть першою у календарі. 

Командам, що не з'явилися на гру або залишили поле до того, як пролунав фінальний 
свисток, зараховується поразка (0:3), а команді-суперниці – перемога (3:0). Команда, яка 
не з'явилася на одну з  відбіркових  ігор, до участі в подальших змаганнях не 
допускається. 

На всіх етапах змагань на призи клубу "Шкіряний м'яч" в обов'язковому порядку 
проводяться змагання з елементів техніки гри у футбол (додаток № 4). 

Внесення особистих даних гравця до заявкового листа команди є офіційною згодою 
його та його батьків (або осіб, які їх змінюють) щодо використання цих даних, а також 
згодою на безоплатне використання відео- та фотозображень гравця за період проведення 
змагань і після їх завершення, однак виключно з метою популяризації змагань, їх реклами 
або реклами інших неприбуткових спортивно-масових заходів чи діяльності, пов’язаної з 
організацією та проведенням неприбуткових спортивно-масових заходів. Такі матеріали 
можуть використовуватися для виготовлення різної поліграфічної продукції, нанесення на 
нагородну та сувенірну атрибутику, та розміщуватися в усіх видах засобів масової 
інформації.  

 

 

VII. Арбітраж 

           

          Арбітраж матчів здійснюють: 
- на 1 етапі змагань - вчителі фізичної культури, громадські активісти, у тому числі 

старшокласники, які пройшли навчання на семінарах футбольних арбітрів; 
- на 2-4 етапах змагань - арбітри районних, міських, обласної колегій футбольних 

арбітрів. 
 

VIII. Протести 

 

Представник команди, який подає протест, повинен після закінчення гри повідомити 
про це арбітра та представника команди-суперниці. Заява про подачу протесту фіксується 
в рапорті арбітра. 

Письмовий протест повинен бути мотивований, завірений представником команди, і 
подається на всіх етапах змагань головному судді не пізніше, ніж через 2 год. після 
завершення гри; 

Не розглядаються протести, якщо вони подані на рішення, прийняті арбітром у 

разі: 

- призначення або не призначення вільних, штрафних, 9-ти метрових ударів; 
- визначення виходу м'яча за межі поля та надання права на введення м'яча у гру; 
- зарахованого або не зарахованого взяття воріт; 
- попередження та вилучення гравців з поля.     
               Подані протести розглядаються:   

- 1-2 етапи: районними (міськими) оргкомітетами; 

- 3-4 етапи: обласними оргкомітетами. 
Несвоєчасно подані та не зафіксовані у рапорті арбітра протести не розглядаються. 

 



IX. Визначення переможців 

 

У зональних турнірах (3 і більше команд) ігри проводяться за коловою системою. 
Місця в групах визначаються: 

1) за найбільшою кількістю набраних очок (перемога —3 очки, нічия -1 очко, поразка 
- 0 очок). 

2) за результатами особистої зустрічі; 

3) за кількістю перемог; 

4) за загальною різницею забитих і пропущених м'ячів; 

5) за більшою кількістю забитих м'ячів. 
У разі рівної кількості очок у двох і більше команд перевагу дістає команда, яка має 

кращі показники між ними (п. 1-5), тобто результати виступу команд з меншою або 
більшою кількістю очок до уваги не приймаються.  

Якщо всі показники рівні, то перевага надається команді, в якої кращі результати у 
змаганнях з елементів техніки гри у футбол. 

У обласних фінальних змаганнях команди грають за «олімпійською» схемою. Якщо 
такі ігри закінчуються внічию, то переможець визначається за допомогою серії 
післяматчевих 9-метрових ударів.    

        

 

 

X. Організаційні заходи та фінансові витрати 

 

Витрати на організацію і проведення  змагань з футболу на призи клубу "Шкіряний 
м'яч" на відповідних етапах несуть: 

1-й етап 

Загальноосвітні школи 

2-й етап 

Відділи   фізичної   культури   і   спорту   райдержадміністрацій (міськвиконкомів): 
— оплата відряджень та харчування арбітрів; 

— оплата харчування обслуговуючого персоналу; 

— оренда спортивних споруд; 
— забезпечення арбітражу.  
Загальноосвітні школи: 
— витрати на проїзд команд-учасниць.  
Районні (міські) відділи освіти: 
— витрати на харчування команд-учасниць. 

3-й і 4-й етапи 

Департамент науки і освіти Харківської обласної держадміністрації: 
- оплата харчування обслуговуючого персоналу; 

-  оренда спортивних споруд.  

- оплата  проживання учасників змагань.             

Управління у справах молоді та спорту Харківської облдержадміністрації: 
  - оплата відряджень та харчування арбітрів; 
  - придбання Кубків, медалей та грамот. 
ГС «Харківська обласна асоціація футболу»: 
- виготовлення та придбання сувенірної та нагородної атрибутики; 



- забезпечення арбітражу.  

 Районні (міські) відділи освітні: 
- витрати на проїзд та харчування команд-учасниць. 

 

5-й етап 
Управління у справах молоді та спорту Харківської облдержадміністрації: 
- оплата  проїзду команд – учасниць зональних турнірів від Харківської області 

 

6-й етап 
Управління у справах молоді та спорту Харківської облдержадміністрації: 
- оплата  проїзду команд – учасниць зональних турнірів від Харківської області 

 

                       XI. Нагородження 

Команди-учасниці фінальних турнірів усіх вікових груп нагороджуються пам'ятними 
кубками, грамотами та вимпелами Обласного штабу клубу "Шкіряний м'яч" та ХОАФ. 

Гравці і тренери команд-призерів нагороджуються грамотами та медалями . 
Кращі гравці  фінальних турнірів нагороджуються пам'ятними призами . 
Пам'ятними призами та грамотами ХОАФ в усіх вікових групах нагороджуються 

гравці-переможці змагань з елементів техніки гри у футбол. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



                                                Д О Д А Т К И 

 

                                                                                                                       Додаток №1 
 

ЗВІТ-ЗАЯВКА 

на участь у Всеукраїнських змаганнях з футболу 

 на призи клубу "Шкіряний м'яч" ________ р.р. 

від "__" ____________ 20__ р. 

Вікова група 

 

Кількість команд, які брали 

участь у першості школи 

школи 

 

Команди-переможниці першості школи, 

учасники районних (міських) змагань 

 Молодша  

 

 

 
Старша  

 

 

 
 

                                         Директор школи ______ / _______________ / 
                                                                    Підпис       Прізвище та ініціали 

 

                                                        М.П.               ТЕЛ. _________________________________ 

 
 

                                                                                                         
   Додаток № 2 
 

 

                                                                                               ЗВІТ 

про проведення 1-2 етапів Всеукраїнських змагань з 
футболу на призи клубу "Шкіряний м'яч" ___________ 

р.р. 
у трьох вікових групах 

№ 

п/п 

 

Регіон 

 

Кількість команд, що брали участь у змаганнях 

 
І етап шкільні 

 

II етап районні/міські 

 

 

 

молодша 

середня 

 

старша 

 

молодша 

середня 

 

старша 

  1 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Голова районного комітету 
з питань фізичної культури і спорту                                                                                   Голова районної 
                                                                                                                                                     асоціації футболу 
                                                                                                                 

                                                                                                                                     
______/_____________                                                                                             _______/_______________                          

м.п.           Підпис    Прізвище та ініціали                                                                              м.п..          Підпис  Прізвище та ініціали 

Голова  районного відділу освіти                                                                               Президент  районного  штабу 

                                                                                                                                          клубу "Шкіряний м'яч" 
 

   ________ / ______________      ________ / ______________ 
м.п            Підпис       Прізвище та ініціали                                                                      м.п.         Підпис  Прізвище та ініціали 

 

 

                                                                           

 

 



                Додаток №3 

ЗАЯВКА команди _____________________ 
на участь у обласних  зональних (фінальних) змаганнях з футболу  

на призи клубу "Шкіряний м'яч" сезону 20___-20___ років 

Вікова група ________ (200 _ р.н.) 

№ 

 

Прізвище, ім'я 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Підпис лікаря 

 п/п 
 

та по-батькові 
 

Число, місяць, 
 

Населений 
 

№ школи, 
 

Домашня 
 

про допуск 
  

 

футболіста 
 

рік 
 

пункт 
 

№ класу 
 

адреса 
 

до змагань 
  

 

повністю, 

 

народження 
 

 
 

 
 

 
 

та обов'язково 

  

 

друкованим  літерами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

печатка ОЛФД 

  

Голова  районного комітету                                                                                                                Директор школи 

з питань фізичної культури 

                    -----------------/---------------------------------                                                                       ------------------/ ------------------------------------ 

м.п.            Підпис    Прізвище та ініціали                                                            м.п.    Підпис             Прізвище та ініціали 

Голова районного відділу освіти                                                                                                        Представник команди 
                                                                                                                                                                    ______/_____________ 
                                                                                                                .                                                 Підпис    Прізвище та ініціали 
                                    ______ / _____________ 
м.п.                             Підпис    Прізвище та ініціали                                                                                                        

Голова районної федерації футболу                                                                                             До участі у змаганнях допущено 

______/_____________                                                                           (____)_____________чоловік 
м.п.                 Підпис    Прізвище та ініціали 

Президент районного штабу клубу "Шкіряний м'яч"                                                                     Лікар 
                           ______/_____________. 

______/_____________                                                                                         м.п.     Підпис    Прізвище та ініціали 
                       Підпис    Прізвище та ініціали 

 

                                                       

    Додаток № 4 
 

Умови проведення змагань з елементів техніки гри у футбол 

для учасників змагань "Шкіряний м'яч" 

                                                               Вправа 1 

 Жонглювання м'ячем 

За поданим сигналом у центральному колі футболіст починає жонглювати м'ячем 

будь-яким способом, у будь-якій послідовності. Жонглювання може тривати не більше 

трьох хвилин. 

Виконання вправи припиняється через три хвилини або при першому дотику м'яча до 

землі. За розмітку центрального кола виходити не дозволяється. 

Переможцем визначається гравець, який жонглював м'ячем найбільшу кількість разів. 

 

 

Вправа 2 

Удари по воротах на точність 

Ворота діляться стрічкою на дві рівних половини. На лінії штрафного майданчика 

встановлюють п'ять м'ячів. Футболіст виконує п'ять ударів по воротах у визначену 

половину воріт. М'яч повинен перетнути лінію воріт по повітрю. Шкала оцінок: 5 

результативних ударів - 5 балів, 4 удари - 4 бали і т.д. 

Перемагає футболіст, який набрав найбільшу суму балів. 

 



Вправа З 

Удари м'яча на дальність 

Удар виконується по нерухомому м'ячу будь-яким способом з-розбігу в "коридор" 

завширшки 7 м. Надаються дві спроби. Зараховується відстань, яку м'яч пролетів у межах 

"коридору" в кращій спробі. 

Перемагає футболіст, у якого кращий результат. 

Примітки: 

1. На першому етапі у змаганнях беруть участь всі футболісти кожної з команд. 

2. На всіх наступних етапах змагань беруть участь по 3 футболіста з кожної команди. 

3.У випадку рівності загальнокомандного результату, вище місце займає команда, що 

має кращі показники у Вправі 1.Жонглювання. 
 

  

 


