
 
Додаток 

до постанови ВК «ІФАФ» №9/3 від 05.10.2021 
 

 

Процедурний Регламент 

щодо відбору, здійснення  арбітражу, атестації  

та ротації арбітрів Івано-Франківської обласної асоціації 

футболу 
 
1.  З урахуванням вимог Конвенції УЄФА та метою всебічної ротації і  
           підтримки арбітрів для покращення якості арбітражу футбольних матчів  
           Регламент встановлює: 
        На початку кожного календарного року, Комітет арбітрів «ІФАФ» інформує 
Виконком «ІФАФ» про склад списків арбітрів та асистентів арбітра (далі арбітрів), 
обласних змагань з футболу (чемпіонату, першостей та Кубку області з футболу серед 
аматорських клубів (команд) та дитячо-юнацької ліги) який складений та затверджений 
КА «ІФАФ» на поточний календарний рік.  
        Згідно Статуту УАФ та «ІФАФ» відповідальність за складання вищевказаних 
списків несе КА «ІФАФ». 
        Комітет арбітрів «ІФАФ» надає для розгляду Комітету арбітрів УАФ списки 
кандидатів арбітрів на наступний календарний рік, які будуть залучатися до проведення 
матчів аматорських та дитячо-юнацьких Всеукраїнських змагань з футболу, а також 
арбітрів, які  можуть залучатися до проведення змагань професійних команд, згідно 
вікового цензу:  
 для арбітрів змагань юнацьких команд ДЮФЛ України – від 18 до 28 років, 
включно; 
 для арбітрів змагань аматорських команд  – від 20  до 30  років, включно; 
           для арбітрів змагань жіночих команд   – від 18  до 45  років, включно; 
           (арбітри-жінки) 
 для арбітрів Другої ліги ПФЛ    – від 22  до 35  років, включно; 
 для арбітрів Першої ліги ПФЛ      – до 40  років, включно; 
 для арбітрів Прем’єр ліги       – до 45  років, включно; 
 для арбітрів змагань ветеранів     –  до 55  років, включно. 
Остаточне рішення з цих питань належить виключно КА УАФ. 
          У відповідності до Статуту «ІФАФ», КА «ІФАФ» має виключне право 
призначати арбітрів на матчі відповідних  обласних змагань (ліг) з футболу.   
          Незалежно від списків арбітрів (що складаються та затверджуються КА «ІФАФ» 
на початку кожного календарного року) для призначень на проведення матчів 
відповідної категорії змагань, з метою підвищення та набуття досвіду арбітрами, які 
мають якості, завдяки яким у майбутньому вони можливо будуть підвищені в класі, КА 
«ІФАФ» має право приймати рішення щодо призначення арбітрів, яких він (КА) вважає 
підготовленим для цього, на матчі чемпіонату першої ліги обласних змагань.                               
Аналогічно, там де це є за необхідне, КА «ІФАФ» має право приймати рішення щодо 
призначення арбітрів на матчі категорія, яких є нижчою за відповідний поточний рівень 
такого арбітра. .  
        Згідно  матеріалів атестації, результатів педагогічного тестування з фізичної та 
теоретичної підготовки, урахування зауважень при проведенні арбітражу матчів або 
порушення загальноприйнятих  правил поведінки за підсумками кожного поточного 
календарного року, проводиться відбір найбільш кваліфікованих, підготовлених арбітрів 
для участі в педагогічному тестуванні з фізичної підготовки та Правил гри і методики 
арбітражу у тих обсягах, які необхідні для забезпечення якісного проведення матчів 
відповідної категорії змагань. 
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2. Умови відбору, підтримки та залучення  арбітрів до проведення  
           обласних дитячо-юнацьких змагань з футболу 
Арбітри, які вперше запропоновані для проведення арбітражу обласних змагань з 
футболу повинні мати: 

 вік мінімум 16  років; 
  медичну довідку про допуск до практичного арбітражу футбольних матчів; 
 скласти педагогічне тестування з фізичної та теоретичної підготовки. 

3. Умови відбору, підтримки та залучення  арбітрів до проведення   
           обласних аматорських змагань. 
     Арбітри, які вперше залучаються до проведення арбітражу матчів обласних 
аматорських змагань, повинні мати: 

 високий рівень підготовки та проведення арбітражу матчів дитячо-юнацьких 
змагань ДЮФЛ області;  

 позитивну атестацію після проходження навчально-тренувальних зборів (в разі їх 
проведення); 

 позитивні результати педагогічного тестування з фізичної та теоретичної 
підготовки – Правил гри та методики арбітражу; 

 вік мінімум 18 років. 
 медичну довідку про допуск до практичного арбітражу футбольних матчів. 

Примітка:  

 Виняток  надається арбітрам, що  завершили кар’єру гравця за професіональні  
команди  (ігровий стаж виступів за професіональні команди – 5 років). 

4. Атестація арбітрів за підсумками року. 
Атестацію проходять всі арбітри, що приймали участь в арбітражі обласних змагань з 
футболу та провели не менше дванадцяти матчів у відповідній лізі або ДЮФЛ області, 
в два етапи (перед початком обласних змагань та по завершенню першого кола ). 

Під атестацією слід розуміти загальний висновок КА, в якому враховуються 
наступні критерії: 

 рейтинг якості арбітражу (складений на основі оцінок виставлених 
спостерігачами арбітражу і членами КА); 

 результатів педагогічного тестування з фізичної та теоретичної підготовки; 
 інформації викладеної в Рапортах делегата-спостерігача арбітражу «ІФАФ»;  
 перспективи арбітра; 
 строк проведення арбітражу матчів відповідної ліги; 
 вікового цензу;  
 дотримання загальноприйнятих правил поведінки, а також інші матеріали, що є                  

в розпорядженні КА «ІФАФ»; 
         Атестація арбітрів за підсумками року визначає, що арбітр відповідає вимогам, що 
встановлюються для проведення змагань відповідної ліги, а також надає оцінку його 
діяльності, в поточному календарному році. 
        КА «ІФАФ» визначає, наскільки арбітр демонструє стабільність та має перспективу, 
чи доцільно його залучати до арбітражу в подальшому та в якій лізі, і приймає рішення 
щодо включення  кандидата до списків арбітрів відповідної ліги. 
         Кількість арбітрів, які залучаються до проведення обласних змагань аматорських 
команд визначається КА «ІФАФ» (вона може мінятися, в залежності від потреб). 
        Після відповідного рішення КА  матеріали атестації надаються кожному  арбітру. 
Згідно рейтингових показників якості арбітражу за рік визначається десять кращих 
арбітрів  згідно «Положення про визначення 10 кращих арбітрів області за рейтингом». 

Вимоги цього положення набувають чинності з моменту його затвердження. 
9. Організація, контроль та розвиток арбітражу є виключною прерогативою 
«ІФАФ» в особі  Комітету арбітрів. 
 

Голова Комітету арбітрів «ІФАФ»     М. Марцинюк 


