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М. М. Добкін

РЕГЛ АМЕНТ
проведення зимового чемпіонату області з футболу серед професійних та 

аматорських команд Харківської області сезону 2016 року

І.Мета та завдання

Зимовий чемпіонат (далі чемпіонат) 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 чемпіонатом

2.1 Проведення чемпіонату здійснюється Харківською обласною федерацією 
футболу (ХОФФ);
2.2 Безпосереднє керівництво і контроль за іграми чемпіонату здійснює 
Комітет з проведення змагань ХОФФ (КПЗ) (Корінько Юрій Олександрович 
0675711383);
2.3 Всі питання, що непередбачені цим Регламентом, регулюються 
регламентуючими документами ХОФФ та КПЗ (рішення Комітету є



З.Учасники та умови проведення чемпіонату

3.1 Чемпіонат Харківської області проводиться серед професійних та 
аматорських команд Харківської області та м. Харкова;
3.2 Матчі чемпіонату проводяться в м. Харкові за коловою системою в 
підгрупах (кожний з кожним) в одне коло. Склад підгруп визначається згідно 
жеребкування враховуючи поточний рейтинг команд в сезоні 2015 року.
3.3 Місця в підгрупах розподіляються згідно вимог Регламенту обласних 
змагань ХОФФ 2015р.
3.4 Команди, які посіли в підгрупах перші та другі місця грають півфінальні 
матчі (перша «А» з другою «Б» та друга «А» з першою «Б»). Переможці 
півфінальних матчів виборюють звання «Чемпіон зимового чемпіонату 
Харківської області з футболу сезону 2016 року», а команди-учасники 
півфінальних ігор розігрують 3-тє місце.
3.5 Матчі складаються з двох таймів по 40 хвилин;
3.6 Ігри проводяться на штучних полях стадіонів «Східний», ХВДУФК №1, 
ДФА ФК «Металіст», стадіон «Арсенал-Спартак»;
3.7 До рапорту арбітра вноситься 25 футболістів;
3.8 Під час матчів кількість замін необмежена;
3.9 Право перенесення матчів (у виняткових випадках і тільки за письмовим 
зверненням) належить КПЗ;
3.10 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 (+:-).
3.11 У разі нічийного результату в основний час півфінальних та фінальних 
матчів призначаються післяматчеві 11-метрові удари згідно Правил гри.
3.12 Команди-учасниці зимового Чемпіонату, які надають штучні поля для 
проведення ігор звільняються від сплати заявкового внеску.
3.13 У разі заявки на участь у зимовому чемпіонаті Харківської області з 
футболу сезону 2016 року менше 12 команд структура проведення чемпіонату 
визначається КПЗ.

4.Відповідальність футболістів та керівників команд

4.1 Керівники футбольних команд і футболісти, які беруть участь у 
чемпіонаті, зобов'язані виконувати всі вимоги даного Регламенту, виявляючи 
при цьому високу дисципліну, організацію, повагу до суперників та глядачів. 
У випадку недисциплінованої поведінки футболістів та офіційних осіб однієї з



команд, за рішенням арбітра гра може бути припинена.
4.2 Керівники команд не мають права втручатися у дії арбітрів матчу та 
інспекторів. Вони несуть повну відповідальність за поведінку футболістів 
своєї команди.
4.3 У відповідності з Дисциплінарними правилами ХОФФ на гравців, 
керівників команд, футбольні клуби, спортспоруди (стадіони) можуть бути 
накладені дисциплінарні та інші міри покарання за всі випадки порушення 
ними даного Регламенту або недотримання Правил гри.

5. Арбітраж

5.1 Арбітраж та інспектування змагань здійснюється арбітрами та 
інспекторами, рекомендованими Комітетом арбітрів, затвердженими 
Виконкомом ХОФФ. Арбітраж та інспектування здійснюється у 
відповідності до «Правил гри у футбол», а також у відповідності до змін і 
доповнень, прийнятих Міжнародною радою.
5.2 Арбітр зобов'язаний перед початком гри (в обов’язковому порядку) 
перевірити документи футболістів, внесених до рапорту арбітра. Він разом з 
керівниками команд несе відповідальність за дотриманням правил допуску 
футболістів до гри.
5.3 Після закінчення гри, арбітр зобов'язаний на протязі ЗО хвилин оформити 
рапорт арбітра. Якщо під час гри мали місце попередження, вилучення, 
травми
футболістів, а також порушення порядку на стадіоні, арбітр зобов'язаний 

зробити вичерпний запис про це у рапорті.
5.4 Делегат-інспектор матчу контролює організацію проведення гри, 
дотримання вимог Регламенту, відповідних документів ХОФФ з питань 
забезпечення громадського порядку і безпеки на стадіоні до, під час та після 
гри. Забезпечує контроль за перебуванням футболістів, тренерів та офіційних 
осіб у технічної площі під час матчу та оцінює професійні дії арбітрів на 
основі методичних вказівок та особистого аналізу.

б.Місце проведения чемпіонату
6.1 Ігри чемпіонату проводяться на стадіонах, затверджених і прийнятих 
ХОФФ до початку змагань.
6.2 Адміністрація стадіону зобов'язана забезпечити високий рівень 
організації і проведення матчу, а саме:

- футбольне поле встановлених розмірів з чіткою розміткою;
- для команд та арбітрів теплі роздягальні,



- постійне місця для керівників команд і запасних гравців;
- необхідний для гри інвентар;

7.Порядок оформлення заявочної документації

7.1 До заявочного листа команд, що беруть участь у чемпіонаті, вносяться не 
більше 25 футболістів.
7.2. З урахуванням проведення зимового чемпіонату, як одного з етапів 
підготовки до участі команд у чемпіонаті Харківської області сезону 2016 
року, перехід гравців з команди в команду дозволяється протягом всього 
чемпіонату до проведення півфінальних та фінальних ігор, але не більше 
одного разу.
7.3 До КПЗ надаються наступні документи:

♦ заявочний (до початку чемпіонату), дозаявочний і відзаявочний 
(протягом чемпіонату) листи (віддруковані) у двох примірниках за 
встановленою формою;
♦ посвідчення учасника всеукраїнських, обласних, міських(районних) 
змагань (у разі відсутності такого посвідчення надається громадянський 
паспорт);
♦ дозаявка гравців проводиться протягом всього чемпіонату до 
півфінальних та фінальних ігор.

8.Фінансові витрати команд

8.1 Для відшкодування витрат на проведення зимового чемпіонату області на 
штучних полях м. Харкова команди перераховують на р/р ХОФФ внесок у 
сумі 3500 грн. (три тисячі п’ятсот гривень):
Одержувач: 61018, Харків, вул. 23 Серпня, 71; р/р 26009237574в АБ 
«УКРГАЗБАНК» м. Харкова, МФО 320478. Ідент. код 23006867
8.2 Витрати, пов'язані з участю команд у зимовому чемпіонаті, 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 проводиться представниками клубів (команди) у 
рівних долях з утриманням всіх видів податків у відповідності з діючим 
законодавством України.
Розрахунок за арбітраж проводиться у таких розмірах :
арбітр -  150 грн., асистенти арбітру - по 150 грн., інспектор матчу -  100 грн.



8.4 Оплата за обслуговування медперсоналу ( у разі відсутності свого лікаря) 
проводиться представниками клубів (команди) у рівних долях у розмірі 100 
грн.
8.5 Команди, які до початку змагань не перерахували турнірний внесок до 
участі у  чемпіонаті не допускаються.

9. На городженії я

9.1 Команда-переможець зимового чемпіонату області нагороджується 
Кубком, вимпелом і дипломом ХОФФ.
9.2 Команди-призери нагороджується дипломом та вимпелом ХОФФ.


