
ДОДАТОК 

до постанови № 9/1 

від 05.10.2021 р. 

 

РЕГЛАМЕНТ 

Комітету арбітрів Івано-Франківської обласної асоціації футболу 

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ. 

1.1. Комітет арбітрів Івано-Франківської обласної асоціації футболу (далі Комітет) є постійно 

діючим робочим органом «ІФАФ». 

1.2. Діяльність Комітету визначається цим Регламентом, Регламентом з організації арбітражу в 

УАФ, регламентуючими документами УЄФА, Статутом «ІФАФ» та рішеннями керівних органів 

«ІФАФ». 

1.3. Комітет визнає статутні цілі та завдання «ІФАФ» з питань організації та удосконалення 

арбітражу у футболі і бере зобов’язання дотримуватись обов’язків, покладених на нього 

Статутом «ІФАФ». 

1.4. Офіційна назва: "Комітет арбітрів Івано-Франківської обласної асоціації футболу". 

1.5. Адреса для зв’язку: 76018, Україна, м. Івано-Франківськ, вул. Чорновола, 80. 

 

ІІ. МЕТА. 

2.1.Удосконалення організаційних засад та підвищення рівня арбітражу і інспектування змагань 

з футболу, згідно вимог та стандартів ФІФА та УЄФА. 

 

ІІІ. ЗАВДАННЯ. 

3.1. Впроваджувати сучасні організаційні засади та удосконалювати програми підготовки та 

підвищення кваліфікації арбітрів та спостерігачів арбітражу. 

3.2. Привести методику арбітражу та інспектування до єдиного трактування Правил гри, 

Регламентом з організації арбітражу в асоціаціях членах ФІФА і циркулярних листів ФІФА та 

УЄФА з питань арбітражу. 

3.3. Здійснювати заходи з підвищення відповідальності арбітрів, асистентів арбітра та 

спостерігачів арбітражу за виконання обов’язків під час проведення 

змагань. 

 

IV. СКЛАД КОМІТЕТУ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ. 

4.1. Склад Комітету: голова, заступники голови і члени, в необхідній кількості для виконання 

своїх обов’язків. Члени Комітету не можуть входити до складу будь-яких клубів, ліг і інших 

футбольних організацій. 

4.2. Виконком «ІФАФ» призначає Голову Комітету та заступників Голови і членів комітету. 

4.3. Комітет організовує свою роботу згідно плану, затвердженого Виконкомом «ІФАФ». 

4.4. Голова комітету затверджує функціональні обов’язки членів Комітету. 

 

V. ПОВНОВАЖЕННЯ ТА ОБОВ’ЯЗКИ. 

5.1. Організація та методичне забезпечення процесу підготовки і підвищення кваліфікації 

арбітрів та спостерігачів арбітражу. Контроль за якістю виконання обов’язків арбітрами та 

спостерігачами арбітражу під час проведення матчів обласних змагань з футболу. 

5.2. Визначення та застосування дисциплінарних заходів за порушення арбітрами та 

спостерігачами арбітражу статутних та регламентних норм. 

5.3. Організація та проведення семінарів для арбітрів та спостерігачів арбітражу.  

5.4. Проведення рейтингової атестації арбітрів та атестації спостерігачів арбітражу. 

5.5. Проведення ротації арбітрів та асистентів арбітра згідно рейтингових показників. 

5.6. Проведення ротації спостерігачів арбітражу, згідно результатів атестації та якості виконання 

своїх функціональних обов’язків. 

5.7. Формування списків арбітрів та спостерігачів арбітражу для проведення обласних  змагань 

та подання їх для затвердження Виконкомом «ІФАФ». 

5.8. Формування списків арбітрів та асистентів арбітра УАФ від «ІФАФ». 



5.9. Призначення арбітрів та спостерігачів арбітражу на обласні змагання всіх рівнів, що 

проводяться під егідою «ІФАФ». 

5.10. Підготовка викладачів, лекторів та інструкторів для проведення навчальних заходів з 

арбітрами та спостерігачами арбітражу. 

5.11. Взаємодія з комітетом арбітрів УАФ. 

5.12. Обмін інформацією і співпраця з районними асоціаціями футболу та асоційованими 

членами «ІФАФ» з питань поточного стану справ у арбітражі та інспектуванні обласних змагань. 

5.13. Співпраця із засобами масової інформації з питань арбітражу, інспектування та діяльності 

Комітету. 

 

VI. ЗАСТОСУВАННЯ ДИСЦИПЛІНАРНИХ САНКЦІЙ. 

6.1. Комітет, застосовує до арбітрів, асистентів арбітра, четвертих арбітрів та спостерігачів 

арбітражу дисциплінарні санкції, у відповідності до статей дисциплінарних правил «ІФАФ». 

6.2. Рішення Комітету щодо застосування дисциплінарних санкцій до арбітрів, асистентів 

арбітра, четвертих арбітрів, спостерігачів арбітражу набуває чинності з моменту його прийняття. 

6.3. Якщо будуть встановлені додаткові факти, які не були відомі на момент розгляду справи, 

Комітет може переглянути раніше ухвалене рішення за нововиявленими обставинами. 

6.4. Комітет самостійно може переглянути оцінки виставлені спостерігачами арбітражу арбітрам, 

асистентам арбітра та четвертим арбітрам. Рішення Комітету є остаточним. 

6.5. Рішення Комітету може бути оскаржене у порядку, встановленому статтею  Правил, окрім 

питань пов’язаних з трактуванням та застосуванням Правил гри або методичними 

рекомендаціями оцінювання арбітражу матчу. 

 

VІІ. КОМІСІЇ КОМІТЕТУ. 

7.1 Пропозиції щодо утворення постійних комісій та їх персональних складів вносяться Головою 

та затверджуються Виконкомом КА «ІФАФ». 

7.2 Постійні комісії Комітету є робочими органами, що виконують обов’язки згідно з напрямками 

роботи. 

7.3 Постійними комісіями є: 

 Комісія з атестації офіційних осіб матчу обласних змагань, які проводяться під егідою 

«ІФАФ». 

 Комісія з організації роботи кураторів молодих футбольних арбітрів. 

 Соціально-побутова комісія. 

 Комісія призначень офіційних осіб на матчі обласних змагань з футболу. 

 

VІІІ. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ. 

8.1 Діяльність комітету фінансується «ІФАФ». 

8.2 Будь-які питання, не передбачені цим Регламентом, вирішуються Комітетом. 

8.3 Зміни та доповнення до Регламенту розглядаються та затверджуються Виконкомом «ІФАФ» 

за поданням Виконкому КА «ІФАФ». 

8.4 Діяльність Комітету може бути припинена рішенням Виконкому «ІФАФ». 

 
 

  

 

Голова Комітету арбітрів «ІФАФ»                                            М. Марцинюк 

 


