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Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Нормативно-правова база Регламенту
1. Нормативно-правовою базою Регламенту є:
 Закон України «Про фізичну культуру і спорт».
 Закон України «Про особливості забезпечення громадського порядку та
громадської безпеки у зв’язку з підготовкою та проведенням футбольних
матчів».
 Постанова Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1998 р. № 2025 «Про
порядок підготовки спортивних споруд та інших спеціально відведених
місць для проведення масових спортивних та культурно-видовищних
заходів».
 Правила поведінки глядачів на стадіонах під час відвідування футбольних
матчів.
 Постанова Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2012 р. № 341 «Про
затвердження порядку організації робіт із забезпечення громадського
порядку та громадської безпеки під час проведення футбольних матчів».
 Правила гри, затверджені Міжнародною радою футбольних асоціацій.
 Регламент інфраструктури стадіонів та заходів безпеки проведення змагань
з футболу.
 Дисциплінарні правила Української асоціації футболу (далі – УАФ).
 Дисциплінарний кодекс Івано-Франківської обласної асоціації футболу
(далі – «ІФАФ»).
 Регламент УАФ зі статусу і трансферів футболістів.
 Витяг із рішення Ради оборони області, затвердженого розпорядженням
Івано-Франківської ОВА від 16.08.2022 року №278.
Стаття 2. Мета і завдання Регламенту
1. Метою Регламенту є визначення та впровадження принципів організації і
проведення змагань з футболу серед аматорських клубів області, прав,
обов’язків і відповідальності суб’єктів футболу.
2. Завдання:
2.1. Сприяти проведенню змагань на рівні вимог статутних і регламентних
документів УАФ, ААФУ та «ІФАФ».
2.2. Встановити порядок здійснення управління змаганнями.
2.3. Визначити заходи дисциплінарного впливу до порушників порядку
організації та проведення змагань.
2.4. Створити умови для забезпечення комфорту та безпеки для учасників
змагань і глядачів.
Стаття 3. Мета та завдання обласних змагань з футболу
1. Чемпіонат, першість, розіграші Кубку та Суперкубку області з футболу серед
футбольних клубів (команд) проводиться з метою:
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 подальшого розвитку масового футболу в області;
 підвищення рівня майстерності футболістів;
 визначення переможця та призерів чемпіонату та першості області серед
дорослих команд;
 визначення володарів Кубку та Суперкубку області;
 визначення сильніших команд області для участі у чемпіонаті та розіграші
Кубка України серед аматорських команд;
 підготовка резерву для професіональних команд;
 організація дозвілля шанувальників футболу області;
 підтримка Збройних Сил України.
Стаття 4. Керівництво змаганнями
1. Проведення обласних змагань з футболу покладається на «ІФАФ».
2. Безпосереднє керівництво і оперативний контроль за проведенням змагань
здійснює Комітет з проведення змагань «ІФАФ». Питання, які непередбачені
цим Регламентом, регулюються Виконавчим комітетом та Комітетом з
проведення змагань «ІФАФ».
Розділ II. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ
Стаття 5. Система проведення змагань
1. Чемпіонат і першість Івано-Франківської області з футболу сезону 2022-2023
рр. проводиться за системою «осінь-весна» у 2 (два) кола (по одному матчу на
своєму полі та полі суперника з кожною командою ліги).
2. У чемпіонаті області з футболу (І-ша ліга) сезону 2022-2023 рр. беруть участь
12 (дванадцять) дорослих команд.
3. У першості області з футболу (ІІ-га ліга) сезону 2022-2023 рр. беруть участь 14
(чотирнадцять) дорослих команд.
4. Кількісний та персональний склад учасників чемпіонату, першості області з
футболу сезону 2022-2023 рр. затверджує Виконавчий комітет або Комітет з
проведення змагань «ІФАФ».
5. У чемпіонаті області з футболу (перша ліга) наступного сезону 2023-2024 рр.
братимуть участь не більше 14 (чотирнадцяти) команд.
6. У першості області з футболу (друга ліга) наступного сезону 2023-2024 рр.
братимуть участь не більше 14 (чотирнадцяти) команд.
7. До участі в змаганнях допускаються футбольні клуби, футбольні команди, які
знаходяться на території Івано-Франківської області.
8. Розіграш Кубка області розглядається «ІФАФ», як один з основних турнірів,
тому всі команди І-ї та ІІ-ї ліги зобов’язані змагатися за почесний приз
обласного футболу.
9. Умови розіграшу Кубку та Суперкубку області викладені відповідно в
Додатках № 1 та № 2 цього Регламенту.

6

Стаття 6. Календар змагань
1. Матчі чемпіонату, першості області проводяться згідно з календарем змагань,
який затверджується Виконавчим комітетом або Комітетом з проведення
змагань «ІФАФ».
2. Матчі чемпіонату, першості, розіграшів Кубку та Суперкубку області повинні
розпочинатися в точно визначений календарем змагань час.
3. У випадку, коли команда запізниться на календарний матч, то матч
відбудеться лише тоді, коли запізнення буде не більше 45-ти хвилин. Час
відраховує арбітр матчу.
4. Команда-господар не має права на запізнення. В іншому випадку рішення
приймає Контрольно-дисциплінарний комітет (далі – КДК) «ІФАФ».
5. Кожне запізнення на гру розглядається КДК «ІФАФ».
Стаття 7. Перенесення матчів
1. Перенесення календарних матчів на інший день можливі тільки у виключних
випадках:
 при обопільній згоді команд-учасниць матчу;
 при форс-мажорних обставинах;
 при відрядженні футболіста/футболістів однієї з команд-учасниць матчу до
збірної команди області. При цьому нова дата проведення матчу
визначається з урахуванням термінів повернення футболістів з відряджень
до збірної команди.
2. Рішення про перенесення календарного матчу на інший день приймається
Комітетом з проведення змагань «ІФАФ».
3. Перенесені матчі чемпіонату та першості області мають відбутися не пізніше,
ніж за 1 (один) тур до закінчення змагань.
4. Часовий проміжок між двома офіційними матчами команди клубу повинен
складати не менше 2 (двох) календарних днів.
Стаття 8. Визначення місць команд у турнірній таблиці
1. За перемогу команді нараховується 3 (три) очки, за нічию 1 (одне) очко, за
поразку очки не нараховуються.
2. Місця команд у чемпіонаті та першості області визначаються за такими
показниками, отриманими в усіх матчах:
 більша кількість набраних очок;
 більша кількість перемог;
 краща різниця забитих і пропущених м’ячів;
 більша кількість забитих м’ячів.
3. У випадку рівності всіх показників, вказаних у п. 2 цієї статті Регламенту, у 2
(двох) і більше команд перевагу отримують команди, які в матчах з усіма
конкурентами (між ними) мають кращі показники:
 більша кількість набраних очок;
 більша кількість перемог;
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 краща різниця забитих і пропущених м’ячів;
 більша кількість забитих м’ячів;
 менша кількість порушень, отриманих протягом сезону 2022-2023 рр. (за
попередження – 1 очко, за вилучення – 3 очки).
4. За рівності показників, вказаних у п. 3 цієї статті Регламенту, місця команд
визначаються шляхом жеребкування, яке проводить Комітет з проведення
змагань «ІФАФ».
5. Якщо тільки 2 (дві) перші у турнірній таблиці команди набрали однакову
найбільшу кількість очок в усіх матчах чемпіонату (першості), то чемпіон
області (переможець першості) визначається за результатом додаткового матчу
між ними на нейтральному полі, рішення щодо якого приймає Комітет з
проведення змагань «ІФАФ».
6. Якщо основний час додаткового матчу закінчиться внічию, то призначається
додатковий час (2 тайми по 15 хвилин).
7. Якщо і додатковий час закінчиться внічию, то призначається серія 11метрових ударів.
Стаття 9. Перехід команд з ліги в лігу за підсумками змагань
1. Команда, яка в І-й лізі посяде І-ше місце, стає «Чемпіоном Івано-Франківської
області з футболу». Вона отримує право та зобов’язана в наступному сезоні
виступати в чемпіонаті України серед аматорських команд. Дана команда не
зобов’язана брати участь у чемпіонаті або першості області. У разі відмови від
участі у вказаних вище змаганнях до футбольного клубу (команди)
застосовуються дисциплінарні санкції.
2. У чемпіонаті України серед аматорських команд від Івано-Франківської
області може брати участь не більше 2 (двох) команд.
3. За підсумками Чемпіонату України серед аматорських команд сезону 20222023 рр., команда – представник Івано-Франківської області, яка займе вище
місце за іншу команду-представника Івано-Франківської області в підсумковій
турнірній таблиці чемпіонату, залишає за собою право виступу в чемпіонаті
України серед аматорських команд у сезоні 2023-2024 рр. та зобов'язана брати
участь у чемпіонаті області.
4. За підсумками Чемпіонату України серед аматорських команд сезону 20222023 рр., команда – представник Івано-Франківської області, яка займе нижче
місце за іншу команду-представника Івано-Франківської області в підсумковій
турнірній таблиці чемпіонату, позбавляється права виступу в чемпіонаті
України серед аматорських команд у сезоні 2023-2024 рр. та має право брати
участь у чемпіонаті (першості) області.
5. У разі відмови чемпіона Івано-Франківської області від участі в чемпіонаті
України серед аматорських команд, таке право рішенням Виконавчого
комітету «ІФАФ» може бути надано «срібному» призеру, а в разі відмови
«срібного» – «бронзовому» призеру чемпіонату Івано-Франківської області,
при умові надання даними футбольними клубами (командами) гарантії на
забезпечення участі своєї команди в чемпіонаті України серед аматорів та
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чемпіонаті області.
6. За підсумками сезону 2022-2023 рр. з І-ї ліги автоматично вибуває 2 (дві)
команди, які посядуть в підсумковій турнірній таблиці передостаннє та
останнє місця.
7. Якщо команду І-ї ліги (ІІ-ї ліги) протягом футбольного сезону буде виключено
зі змагань, то вона автоматично потрапляє в число «невдахи» сезону 2022-2023
рр.
8. Футбольний клуб (команда), яка за підсумками сезону 2022-2023 рр. у першій
лізі посіла місце з 1-го по 10-те та не виявила бажання змагатися в наступному
сезоні серед команд першої ліги, не може бути включена до складу учасників
другої ліги.
9. Футбольні клуби (команди) другої ліги, які посядуть за підсумками сезону
2022-2023 рр. перше та друге місця, отримують право виступати в наступному
сезоні в першій лізі.
10. За підсумками сезону 2022-2023 рр. з ІІ-ї ліги автоматично вибувають 2 (дві)
команди, які посядуть в підсумковій турнірній таблиці передостаннє та
останнє місця.
11. У випадку відмови команди другої ліги, яка здобула на це право, від
переходу до першої ліги, це право надається команді (командам), яка посіла
(які посіли) в підсумковій турнірній таблиці другої ліги наступне місце
(наступні місця) після команди (команд), яка відмовилася (які відмовилися) від
переходу в першу лігу.
12. У разі, якщо команди другої ліги не виявили бажання брати участь у
чемпіонаті області серед команд першої ліги, і кількісний склад учасників
чемпіонату області в першій лізі (після переходів команд з аматорської ліги
України) складатиме менше 14-ти команд, то команда, яка посіла в
підсумковій турнірній таблиці першої ліги передостаннє (останнє) місце має
право в наступному сезоні виступати в обласних змаганнях серед команд
першої ліги.
13. За підсумками чемпіонатів районів Івано-Франківської області сезону 20222023 років, футбольні клуби (команди) з числа рекомендованих РАФ, у
кваліфікаційному турнірі будуть змагатись за право участі в першості області
серед команд другої ліги сезону 2023-2024 років (умови та час проведення
кваліфікаційного турніру буде визначено Комітетом з проведення змагань
«ІФАФ» додатково).
Стаття 10. Виключення команди зі змагань
1. За грубі порушення Статуту «ІФАФ», рішень Конференції, Виконкому, КДК,
Апеляційного комітету «ІФАФ» та цього Регламенту, команда може бути знята
з чемпіонату, першості, розіграшу Кубка області.
2. Якщо футбольний клуб (команда) зробить у сумі 2 (дві) неявки на матчі, то
цей футбольний клуб (команда) рішенням КДК «ІФАФ» знімається зі змагань.
3. Усі результати за участю знятого футбольного клубу (команди) анулюються,
якщо він провів менше 50% матчів. Якщо він зіграв 50% матчів і більше, то в
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усіх наступних матчах знятому футбольному клубу (команді) зараховують
технічні поразки – (–:+), а його суперникам технічні перемоги – (+:–). При
цьому статистичні дані матчів та дисциплінарні санкції учасників матчів, які
вже були проведені, не анулюються.
4. Футболістам футбольного клубу (команди), виключеного (-ої) зі змагань,
надається статус «вільних агентів».
5. Футбольний клуб (команда), яка відмовилася від участі в змаганнях або була
знята зі змагань, позбавляється статусу учасника змагань. Залишок від суми її
грошового обов’язкового внеску за участь у змаганнях залишається в «ІФАФ».
6. Футбольний клуб (команда), яка відмовилася від участі в змаганнях або була
знята зі змагань, але мала заборгованість перед «ІФАФ», при відновленні
участі в змаганнях сплачує всю заборгованість на розрахунковий рахунок
«ІФАФ».
7. Команди, які з тих чи інших причин виключені зі змагань, у наступному сезоні
можуть бути допущеними до змагань тільки після рішення Виконкому
«ІФАФ».
Стаття 11. Нагородження
1. Команді, яка зайняла 1-ше місце в чемпіонаті області, присвоюється звання
«Чемпіон Івано-Франківської області з футболу». Команда нагороджується
кубком, вимпелом та грамотою «ІФАФ». Керівники футбольного клубу
(команди), тренери, гравці, обслуговуючий персонал нагороджуються
«золотими» медалями.
2. Команди, які зайняли 2-ге та 3-тє місця в чемпіонаті області, стають
відповідно «срібними» та «бронзовими» призерами чемпіонату області з
футболу. Команди нагороджуються грамотами й вимпелами «ІФАФ».
Керівники футбольних клубів (команд), тренери, гравці, обслуговуючий
персонал нагороджуються відповідно «срібними» та «бронзовими» медалями.
3. За результатами рейтингового голосування тренерів (представників) команд
першої ліги визначаються кращі гравці (воротар, захисник, півзахисник,
нападник) футбольного сезону 2022-2023 рр., які нагороджується пам’ятними
призами.
4. Команді, яка зайняла 1-ше місце в першості області, присвоюється звання
«Переможець першості Івано-Франківської області з футболу». Команда
нагороджується кубком, вимпелом та грамотою «ІФАФ». Керівники
футбольного клубу (команди), тренери, гравці, обслуговуючий персонал
нагороджуються малими «золотими» медалями.
5. Команди, які зайняли 2-ге та 3-тє місця в першості області, стають відповідно
«срібними» та «бронзовими» призерами першості області з футболу. Команди
нагороджуються грамотами й вимпелами «ІФАФ». Керівники футбольних
клубів (команд), тренери, гравці, обслуговуючий персонал нагороджуються
відповідно малими «срібними» та «бронзовими» медалями.
6. Футбольному клубу (команді), яка перемогла в розіграші Кубку області з
футболу, присвоюється звання «Володар Кубку Івано-Франківської області з
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футболу». Футбольний клуб (команда) нагороджується перехідним кубком,
вимпелом та грамотами «ІФАФ». Керівники футбольного клубу (команди),
тренери, гравці та обслуговуючий персонал нагороджуються медалями
«Володар Кубку області».
7. Команда-фіналіст Кубку області нагороджується грамотою та вимпелом
«ІФАФ». Керівники футбольного клубу (команди), тренери, гравці та
обслуговуючий персонал нагороджуються медалями «Фіналіст Кубку області».
8. Арбітр, асистенти арбітра, 4-й арбітр, спостерігач арбітражу, делегат, які
проводили фінальний матч розіграшу Кубку області, нагороджуються
пам’ятними медалями та вимпелами «ІФАФ».
9. За підсумками сезону 2022-2023 рр. Виконавчий комітет «ІФАФ» може
відзначити меценатів, які сприяють розвитку масового футболу на
Прикарпатті, та нагородити їх пам’ятними призами.
10. За підсумками сезону 2022-2023 рр. Виконавчий комітет затверджує десятку
кращих тренерів області, які нагороджуються пам’ятними призами.
11. За підсумками чемпіонату та першості області з футболу сезону 2022-2023
рр. Виконавчий комітет затверджує десятку кращих арбітрів, асистентів
арбітра області, які нагороджуються пам’ятними призами.
12. Комітет з проведення змагань «ІФАФ» за підсумками чемпіонату й першості
області визначає кращих бомбардирів серед команд першої та другої ліги, які
нагороджуються пам’ятними призами.
13. Окремі футбольні клуби (команди) та футболісти можуть бути нагороджені
спеціальними призами редакцій газет, телебачення, інтернет-видань або інших
організацій.
Розділ III. УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ
Стаття 12. Учасники змагань. Обов'язкові вимоги
1. Футбольний клуб (команда), яка бере участь у чемпіонаті, першості області
сезону 2022-2023 рр., заявляє дорослий склад команди.
2. Гравцям 2008 р.н. і молодшим, брати участь у матчах дорослих складів
футбольних клубів (команд) забороняється.
3. Гравцям футбольних клубів (команд) чемпіонату, першості, розіграшів Кубку
та Суперкубку Івано-Франківської області не дозволяється одночасно
заявлятися за команди та брати участь в чемпіонатах, першостях та розіграшах
Кубку інших областей, у тому числі міст та районів. В іншому випадку дії
таких гравців розглядає КДК «ІФАФ».
Стаття 13. Статус футболіста-аматора
1. Гравці-учасники чемпіонату, першості, розіграшів Кубку та Суперкубку
області з футболу сезону 2022-2023 рр. мають статус футболіста-аматора.
Аматором є футболіст, який не одержує винагороди, крім компенсації
фактичних витрат, пов’язаних з його діяльністю у футболі. Допускається
компенсація витрат на харчування, проїзд і розміщення під час змагань та на
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екіпірування, страхування й підготовку футболіста.
2. Футболіст-професіонал може бути класифікований як футболіст-аматор тільки
після закінчення терміну 30 (тридцяти) днів від припинення діяльності в статусі
професіонала. Вказаний термін визначається від дати, коли футболіст брав участь
в останньому для нього календарному матчі як професіонал.
3. Професіональні футболісти не мають права брати участь у чемпіонаті,
першості, розіграшах Кубку та Суперкубку області з футболу сезону 2022-2023
років.
Стаття 14. Фінансові витрати
1. Для покриття витрат, пов’язаних з організацією та проведенням змагань,
Виконком «ІФАФ» затверджує розміри грошового обов’язкового внеску
(безповоротної фінансової допомоги) для команд-учасників чемпіонату,
першості, розіграшів Кубку та Суперкубку області з футболу (див. Додаток №
3 цього Регламенту).
2. Футбольні клуби (команди), які не перерахували грошовий обов’язковий
внесок, до змагань не допускаються.
3. За рахунок грошового обов’язкового внеску (безповоротної фінансової
допомоги) проводяться:
 Конференції, засідання Виконкому, постійних комітетів «ІФАФ»;
 навчально-тренувальні збори, наради, семінари підвищення кваліфікації
тренерів, арбітрів, спостерігачів арбітражу, делегатів та громадського
активу «ІФАФ»;
 підготовка та участь збірних команд області у Всеукраїнських змаганнях;
 підготовка та проведення чемпіонату, першості, розіграшів Кубку та
Суперкубку області з футболу;
 виготовлення й придбання друкованої продукції, нагородної та сувенірної
атрибутики;
 надання матеріальної допомоги ветеранам футболу, громадському активу,
травмованим футболістам;
 оплата оренди, комунальних послуг та утримання офісу «ІФАФ»;
 оплата заробітної плати штатним працівникам «ІФАФ» та працюючим по
договору;
 надання практичної та методичної допомоги футбольним клубам
(командам) області;
 покриття інших витрат, затверджених Виконкомом «ІФАФ»;
 оплата харчування арбітражу, інспектування та делегування матчів
обласних змагань з футболу.
4. Оплата арбітражу та інспектування (делегування) матчів чемпіонату,
першості, розіграшів Кубку та Суперкубку області з футболу здійснюється
згідно з постановою Виконавчого комітету «ІФАФ» (див. Додаток № 4 цього
Регламенту).
5. Оплата арбітражу та інспектування (делегування) додаткового матчу за звання
«Чемпіон Івано-Франківської області з футболу» здійснюється командами12

учасницями даного матчу (50% на 50%) згідно з постановою Виконавчого
комітету «ІФАФ» (див. Додаток № 4 цього Регламенту).
6. Оплата арбітражу та інспектування (делегування) додаткового матчу за звання
«Переможець першості Івано-Франківської області з футболу» здійснюється
командами-учасницями даного матчу (50% на 50%) згідно з постановою
Виконавчого комітету «ІФАФ» (див. Додаток № 4 цього Регламенту).
7. У випадку невиконання постанови Виконавчого комітету «ІФАФ» щодо
оплати арбітражу та інспектування, арбітр та спостерігач арбітражу (делегат)
може не проводити матч. Рішення щодо результату матчу приймає КДК
«ІФАФ».
8. У випадку, якщо календарна гра не відбулася з вини однієї з команд, оплата
арбітражу та інспектування здійснюється, як за виконану роботу, за умови, що
бригада арбітрів та спостерігач арбітражу (делегат) прибули на місце
проведення матчу.
9. Витрати, пов’язані з участю команд у чемпіонаті, першості, розіграшах Кубку
та Суперкубку області – за рахунок відряджуючих організацій, футбольних
клубів (команд).
Стаття 15. Місця проведення змагань
1. Матчі чемпіонату, першості, розіграшів Кубку та Суперкубку області з
футболу проводяться на стадіонах (футбольних полях), які попередньо
прийняті Комітетом «ІФАФ» з питань стадіонів та безпеки проведення
змагань.
2. Клуб (команда) зобов'язані мати на правах власності або користування
основний та резервний стадіони, інформація про які вказується в заявковому
листі реєстрації футболістів.
3. Проведення матчу на резервному стадіоні, заявленому клубом, дозволяється
тільки у випадку, коли використання основного стадіону не можливе з
мотивованих причин.
4. Розмір футбольного поля: довжина – від 90 метрів до 120 метрів, ширина – від
60 метрів до 75 метрів.
5. Проведення матчів чемпіонату, першості, розіграшів Кубку та Суперкубку
області на футбольних полях без трав’яного покриття (гарових, гумових тощо)
не дозволяється.
6. Якщо стадіон (футбольне поле) дискваліфіковане за порушення громадського
порядку на ньому до, під час та після матчу, то команда, яка проводить на
цьому стадіоні (футбольному полі) домашні матчі, проводитиме їх на
стадіонах (футбольних полях) населених пунктів, що знаходяться за межами
району, який представляє даний футбольний клуб (команда). Проте, даний
стадіон (футбольне поле) обов’язково має знаходитися на території ІваноФранківської області та обов’язково повинен (-но) бути прийнятий (-те)
Комітетом «ІФАФ» з питань стадіонів та безпеки проведення змагань.
7. Команда господарів поля та керівники стадіонів (футбольних полів)
зобов’язані забезпечити високий рівень організації проведення матчу:
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підняти державний прапор України та прапор «ІФАФ»;
футбольне поле встановлених розмірів;
наявність сіток на воротах;
інформаційне табло про рахунок зустрічі;
радіоінформацію по стадіону під час матчів;
наявність туалетів для глядачів та окремих туалетів для футболістів обох
команд та арбітрів;
 спеціально обладнану кімнату для бригади арбітрів та спостерігача
арбітражу (делегата);
 виключити можливість присутності сторонніх осіб у кімнаті арбітрів та
спостерігача арбітражу (делегата);
 роздягальні для гравців кожної команди з достатньою кількістю меблів
(стіл, стільці, вішалки, дзеркало, душ з гарячою та холодною водою);
 чай, фруктову або мінеральну воду для арбітрів та спостерігача арбітражу
(делегата);
 табло (таблички) з номерами для показу замін;
 сидячі місця з навісами для керівників футбольних клубів (команд),
тренерів та запасних гравців;
 розмітку «технічних зон»;
 місце з навісом для 4-го арбітра;
 необхідний інвентар для гри – 3 (три) однакові футбольні м’ячі, які
відповідають Правилам гри у футбол;
 визначені особи для подачі м’ячів;
 чергування лікаря;
 чергування представників правоохоронних органів.
8. У випадку невиконання п. 7 цієї статті Регламенту, футбольний клуб (команда)
не допускається до участі в чемпіонаті області з футболу (І-ша ліга).
9. Недоліки, які будуть відображені в рапорті арбітра та рапорті спостерігача
арбітражу (делегата) щодо організації проведення матчу, будуть розглянуті на
засіданні КДК «ІФАФ» .
10. У випадку, коли футбольне поле не відповідає встановленим вимогам Правил
гри у футбол, і господарі поля відмовляються або не можуть усунути недоліки,
то арбітр та спостерігач арбітражу (делегат) приймають рішення про
можливість (неможливість) проводити матч на цьому футбольному полі.
Остаточне рішення щодо результату матчу приймає КДК «ІФАФ» на підставі
рапортів арбітра та спостерігача арбітражу (делегата) матчу.
11. Керівники футбольних клубів (команд) зобов’язані забезпечити громадський
порядок на стадіоні до, під час та після матчу. Вони несуть відповідальність за
безпеку команди гостей з моменту появи її на стадіоні й до від’їзду з території
стадіону.
12. Команда господарів несе відповідальність за безпеку арбітрів та спостерігача
арбітражу (делегата) з часу їх прибуття і до від’їзду з населеного пункту.
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Стаття 16. Порядок оформлення заявкової документації
1. Футболіст, який бажає брати участь у змаганнях «ІФАФ» як футболіст-аматор,
повинен бути зареєстрований у Базі даних УАФ та бути заявленим «ІФАФ».
2. Тільки зареєстровані та заявлені в Базі даних УАФ футболісти можуть брати
участь у чемпіонаті, першості, розіграшах Кубку та Суперкубку області з
футболу сезону 2022-2023 рр.
3. Реєстрація футболіста полягає у внесенні відповідної інформації про
футболіста до Бази даних УАФ та видачі «ID-картки футболіста». При
переході футболіста до іншого клубу, йому видається нова «ID-картка
футболіста».
4. У відповідності до Регламенту УАФ зі статусу й трансферів футболістів,
футболіст може бути одночасно зареєстрований на території України тільки в
1 (одному) футбольному клубі (команді).
5. Заявка футболістів на участь у змаганнях чемпіонату, першості, розіграшах
Кубку та Суперкубку області з футболу сезону 2022-2023 рр. проводиться
виключно впродовж наступних заявкових періодів, що встановлені Комітетом
з питань статусу і трансферів футболістів УАФ:
1-ий заявковий період: 01 вересня – 20 жовтня 2022 року,
2-ий заявковий період: 20 березня – 20 квітня 2023 року.
В інші терміни заявка та переходи футболістів НЕ ДОЗВОЛЯЮТЬСЯ!
6. У період з 01 липня поточного року по 30 червня наступного року
футболіст може бути зареєстрований щонайбільше за 3 (три) клуби. Протягом
цього періоду футболіст має право виступати в офіційних змаганнях тільки за
2 (два) клуби незалежно від їх приналежності (УПЛ, ПФЛ, ААФУ, ДЮФЛ та
РАФ).
7. У разі якщо, футболіст отримав дисциплінарну санкцію, однак безпосередньо
не виходив на поле у якості футболіста, реєстрація за клуб, в якому він
отримав дисциплінарну санкцію, враховується під час підрахунку кількості
реєстрацій та виступів футболіста в сезоні.
8. Футболіст не має права брати участь в офіційних матчах за більш ніж два
клуби, які беруть участь в одному й тому ж змаганні протягом одного й того ж
сезону.
9. За аматорський клуб не дозволяється заявляти футболістів, які заявлені за
інший аматорський клуб (команду).
10. Дозволяється заявляти футболістів, котрі одночасно заявлені за команди
змагань з футзалу, що не мають професіонального статусу, або ж футболістів,
які мають контракти з професіональними клубами змагань з футзалу, за
умови надання такими клубами письмового дозволу на участь футболістів
у змаганнях з футболу серед аматорських команд.
11. Оформлення заявкової документації здійснює Комітет з проведення змагань
«ІФАФ». Уся заявкова документація оформлюється винятково
українською мовою.
12. Оформлення заявкових документів футбольних клубів (команд) учасників
чемпіонату, першості, розіграшів Кубку та Суперкубку області з футболу
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проводиться згідно з графіком заявкової кампанії, затвердженим Комітетом з
проведення змагань «ІФАФ», за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Чорновола,
80. Порушення футбольним клубом (командою) графіку заявкової кампанії
розглядається КДК «ІФАФ».
13. Подання заявкових документів електронною поштою дозволяється тільки за
наступних умов:
 Якісні копії документів з відповідними підписами і печатками передаються
в кольоровому зображенні у форматах PDF або JPG.
14. Керівники футбольних клубів (команд), які будуть брати участь у чемпіонаті,
першості, розіграшах Кубку та Суперкубку області з футболу, зобов’язані
представити в Комітет з проведення змагань «ІФАФ» наступні документи:
 Копію платіжного доручення про сплату грошового обов’язкового внеску
(безповоротна фінансова допомога). Грошовий обов’язковий внесок
(безповоротна фінансова допомога) необхідно перерахувати на
розрахунковий рахунок «ІФАФ» IBAN UA853204780000026009924422507 у
відділенні № 17 Івано-Франківської обласної дирекції АБ «Укргазбанк»,
МФО – 320478, КОД – 20534086 з поміткою «Грошовий обов’язковий
внесок за участь футбольного клубу (команди) у чемпіонаті, першості,
розіграшах Кубку та Суперкубку області з футболу сезону 2022-2023 рр.»).
 Копію свідоцтва про державну реєстрацію футбольного клубу.
 Договір про ділове співробітництво в організації та проведенні чемпіонату,
першості, розіграшів Кубку та Суперкубку області з футболу.
 Копію діючої ліцензії тренера категорії «С-диплом» або «D-диплом» УАФ,
або довідку про початок навчання з метою отримання відповідної
тренерської категорії УАФ, або довідку про включення до списків для
проходження навчання для отримання даної категорії (в іншому випадку
тренер команди не матиме права представляти футбольний клуб в «ІФАФ»
та під час проведення календарних матчів).
 Заявковий лист в одному примірнику в друкованому вигляді
(встановленого зразка), завірений підписом керівника та печаткою
футбольного клубу, або керівника підприємства чи установи, яку
представляє команда, підписом та печаткою лікаря (обов’язково).
 До заявкового листа вносяться поштова адреса клубу, контактні
телефони та електронні адреси його керівного і тренерського складів,
назва та місце знаходження стадіонів, кольори ігрової (основної та
запасної) форми.
15. На кожного футболіста для проведення реєстрації (заявки) в Базі даних
УАФ вносяться наступні документи:
(i) підписана футболістом (та його батьками – у випадку недосягнення 18-ти
років) та керівником клубу (команди) заява на проведення реєстрації
в Базі даних УАФ з обов'язковим заповненням контактної
інформації футболіста (адреса проживання, номер телефону) у
форматі .pdf (приклад: noname_zayava.pdf) – об’єм до 500 кб;
(ii) копія обох сторін (на одному аркуші) ID-картки громадянина
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України у форматі .pdf (приклад: noname_idcard.pdf) або копія першої
та другої сторінок (на одному аркуші) громадянського паспорта у
форматі .pdf (приклад: noname _passport.pdf) – об’єм до 500 кб;
(iii) для юнаків, які не мають паспорт громадянина України, – копія першої
сторінки свідоцтва про народження у форматі .pdf (приклад: noname
_svidotstvo.pdf) – об’єм до 500 кб;
(iv) у випадку наявності – копія першої сторінки закордонного паспорта у
форматі .pdf (приклад: noname_international.pdf) – об’єм до 500 кб;
(v) кольорове фото останнього терміну в електронному вигляді у форматі
.jpg (приклад: noname.jpg), розмір – 360 на 480 пікселів у пропорціях
3х4 – об’єм до 500 кб.
16. Футбольний клуб (команда) несе повну відповідальність за достовірність
документів, які вносяться до Бази даних УАФ. У разі завантаження
недостовірних документів, до футбольного клубу (команди) можуть бути
застосовані дисциплінарні санкції згідно з Дисциплінарними правилами УАФ.
17. Гравці, заявкова документація яких не відповідає вищевказаним вимогам, до
участі в змаганнях не допускаються.
18. Команди, які не виконуватимуть вищевказані вимоги в повному обсязі, до
заявки допускатися не будуть.
19. Відповідальність за невірні дані в заявкових листах несуть керівники
футбольних клубів (команд) та тренери, які підписали та завірили заявкові
документи.
20. Футболіст має право на перехід до іншого клубу, який знаходиться на
території України.
21. Перехід футболіста можливий у випадку подання ним особистої письмової
заяви про таке бажання до «ІФАФ» та керівництва попереднього клубу.
22. У випадку існування за футболістом матеріальної заборгованості попередній
клуб має надати «ІФАФ» відповідного листа з підтверджуючими документами
протягом 2 (двох) робочих днів після отримання заяви від футболіста (день
подання заяви враховується у дводенний термін).
23. Якщо протягом 2 (двох) робочих днів від дати подання цієї заяви до «ІФАФ»
від керівництва попереднього клубу не надходить лист з вимогою ліквідації
майнової заборгованості футболіста, то даний гравець може бути
зареєстрований за новий клуб.
24. Заявка на участь у змаганнях футболістів-громадян України, які були
зареєстровані в клубах інших країн, дозволяється за наявності міжнародного
трансферного сертифікату.
25. Заявка на участь у змаганнях футболістів-легіонерів, які не мають
громадянства України, дозволяється за наявності міжнародного трансферного
сертифікату.
26. За кожного нового футболіста-легіонера, прізвище якого вперше вноситься
до заявкового листа футбольного клубу (команди), даний футбольний клуб
(команда) зобов’язаний до здійснення процедури заявки сплатити грошовий
обов’язковий внесок у розмірі 1000 (тисяча) грн. на розрахунковий рахунок
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«ІФАФ».
27. «ID-картка футболіста» під час сезону є власністю футбольного клубу
(команди).
28. У випадку звільнення футболіста з футбольного клубу (команди),
футбольний клуб (команда) подає відзаявковий лист (встановленого зразка) у
Комітет з проведення змагань «ІФАФ».
29. У випадку втрати «ID-картки футболіста» або заявкового аркуша футбольний
клуб (команда) зобов’язаний сплатити грошовий обов’язковий внесок згідно з
рішенням КДК «ІФАФ».
Стаття 17. Зміна назви футбольного клубу (команди), реорганізація (зміна
організаційно-правової форми) клубу
1. Назва футбольного клубу (команди) може бути змінена після закінчення
поточного змагального сезону та до початку нового змагального сезону. Зміна
в назві футбольного клубу (команди) відбувається за офіційним письмовим
зверненням футбольного клубу (команди) і здійснюється за рішенням
Комітету з проведення змагань «ІФАФ» після перерахування клубом
(командою) на розрахунковий рахунок «ІФАФ» грошового обов’язкового
внеску в розмірі 500,00 грн.
2. У разі виходу футбольного клубу (команди) зі складу учасників змагань через
неспроможність подальшого виконання обов’язків перед «ІФАФ», клуб
(юридична особа), що бажає стати правонаступником клубу, що вибув,
повинен представити до «ІФАФ» письмові зобов’язання про прийняття на себе
боргів клубу, що вибув, перед «ІФАФ». Процедура реєстрації футбольного
клубу (команди), що визнаний Виконкомом «ІФАФ» правонаступником,
здійснюється згідно з вимогами Регламенту «ІФАФ» та регламентуючих
документів УАФ.
3. Реорганізація (зміна організаційно-правової форми) клубу може бути
здійснена після закінчення поточного змагального сезону та до початку
нового змагального сезону. Футбольний клуб, який змінює організаційноправову форму, повинен надати до Комітету з проведення змагань «ІФАФ»:
 письмову заяву про виключення зі складу «ІФАФ» та надання членства
новому клубу;
 протокол засідання вищого органу управління про зміну організаційноправової форми клубу;
 нотаріально засвідчені копії установчих документів нового клубу;
 письмове зобов'язання нового клубу щодо виконання статутних і
регламентних документів, рішень «ІФАФ» та регламентуючих документів
УАФ, а також прийняття на себе всіх боргів правопопередника.
4. Тільки за умови дотримання даних вимог новий клуб отримує право на участь
у змаганнях. Надані клубом до «ІФАФ» документи щодо реорганізації (зміни
організаційно-правової форми) розглядає Комітет з проведення змагань
«ІФАФ», рішення якого затверджує Виконавчий комітет «ІФАФ».
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Розділ IV. ОРГАНІЗАЦІЯ МАТЧУ
Стаття 18. Матч, організація, учасники, заміни футболістів
1. Футбольні клуби (команди) господарі поля зобов’язані за 1 (одну) годину до
початку матчу провести розрахунки з арбітром, асистентами арбітра, 4-м
арбітром та спостерігачем арбітражу (делегатом) за проведення матчу у
відповідності до Постанови Виконавчого комітету «ІФАФ» № 46/6 від 02
вересня 2022 року (див. Додаток № 4 цього Регламенту). Без виконання цих
вимог арбітр та спостерігач арбітражу (делегат) мають право не розпочинати
матч.
2. Керівники футбольних клубів (команд) господаря поля зобов’язані за 30-ть
хвилин до початку матчу відрекомендувати арбітру та спостерігачу арбітражу
(делегату) медичного працівника з арсеналом необхідних медикаментів,
працівника правоохоронних органів та відповідальну особу за дотримання
організаційних заходів та заходів безпеки при проведенні гри в умовах
воєнного стану. Без даних служб бригада арбітрів має право не розпочинати
матч.
3. Офіційна особа футбольного клубу (команди) господаря поля зобов’язана за
30-ть хвилин до початку матчу внести в рапорт арбітра прізвища та імена
футболістів на даний матч, вказати їх номери й представити арбітру матчу
відповідні заявкові документи на кожного гравця (заявковий аркуш, ID-картка
футболіста).
4. Команда-господар поля заповнює рапорт арбітра першою.
5. Рапорт арбітра підписується офіційною особою футбольного клубу та
капітаном команди до початку матчу.
6. Офіційні особи футбольного клубу (команди) після завершення матчу
зобов’язані підписати рапорт арбітра в графі: «З технічними даними рапорту
арбітра ознайомлені».
7. Футболіст, внесений до рапорту арбітра матчу, вважається учасником гри,
навіть якщо він не виходив на футбольне поле.
8. При проведенні матчів чемпіонату, першості області в рапорт арбітра
записують 18 футболістів (11 основних і 7 запасних).
9. У ході календарних матчів чемпіонату, першості області дозволяється заміна
7-ми футболістів. Заміни проводяться з числа футболістів, прізвища яких
внесені до рапорту арбітра.
10. Після того, як арбітр отримав рапорт арбітра, за умови, що матч не
розпочався, діють наступні положення:
 якщо будь-хто з перших 11-ти футболістів, зазначених у рапорті арбітра, не
має можливості розпочати матч у стартовому складі, його може замінити
будь-який футболіст з числа 7-ми запасних. Така заміна враховується в
число дозволених Регламентом замін і скоротить кількість запасних
футболістів. Футболіст, який був замінений до початку матчу, не має права
брати участь у матчі;
 якщо будь-хто з 7-ми запасних футболістів, зазначених у рапорті арбітра,
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не має можливості взяти участь у матчі, його замінити не можна;
 якщо футболіст, якого замінено до фактичного початку, чи в процесі
матчу, або вилучено, у подальшому безпосередньо брав участь у матчі,
то команді зараховується технічна поразка (–:+), команді-суперниці –
технічна перемога (+:–), а до клубу (команди) застосовуються
дисциплінарні санкції згідно з Дисциплінарним кодексом «ІФАФ».
11. У випадку, якщо команда розпочинає матч у неповному складі, і під час
матчу з будь-яких причин на полі залишається менше 7-ми гравців, то арбітр
припиняє матч, а даний випадок розглядає КДК «ІФАФ».
12. Участь у матчі неоформленого у встановленому порядку чи
дискваліфікованого гравця розглядається КДК «ІФАФ».
13. Під час матчу в технічній зоні мають право перебувати: запасні футболісти,
офіційні особи футбольного клубу (команди), які внесені в рапорт арбітра.
14. Тренер, який не має чинної ліцензії «С-диплом УАФ» або «D-диплом УАФ»,
або довідки про початок навчання з метою отримання відповідної тренерської
категорії УАФ, або довідки про включення до списків для проходження
навчання для отримання даної категорії, не може бути внесений до
заявкового листа та перебувати в технічній зоні під час матчу.
15. За воротами команд під час матчу можуть знаходитися тільки
фотокореспонденти, які отримали акредитацію в організатора футбольного
матчу, та визначені особи, які подають м’ячі.
16. Розминка гравців, які виходять на заміну, дозволяється тільки в зоні кутового
прапорця з боку тієї половини поля, де знаходиться лава запасних команди,
або за першим асистентом арбітра. Розминку повинні проводити по 3 (три)
футболісти від кожної команди у формі, що відрізняється за кольором від
форми учасників гри на футбольному полі, арбітра та його асистентів.
Стаття 19. Вимоги до ігрового екіпірування футболістів
1. Кольори основної (домашня) та резервної (гостьова) форми команд повинні
відповідати кольорам, які вказані в заявкових листах команд-учасниць
обласних змагань з футболу.
2. Кольори футболок та гетрів футболістів команд-суперниць не повинні
збігатися. У випадку, якщо кольори форми команди гостей та господарів
співпадають, то на вимогу арбітра матчу, команда гостей зобов’язана поміняти
форму. В іншому випадку рішення приймає КДК «ІФАФ».
3. Кольори футболок футболістів команд не повинні збігатися з кольором
футболок арбітрів. В іншому випадку кольори форми змінює бригада арбітрів.
4. Верхня натільна білизна повинна бути одного з кольорів однакового із
основним кольором рукава футболки. Колір нижньої натільної білизни
повинен бути однаковим з основним кольором шортів або нижньої частини
шортів. У гравців однієї команди колір верхньої та нижньої натільної білизни
повинен бути однаковим.
5. Форма воротаря за кольором повинна відрізнятися від форми футболістів обох
команд.
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6. У випадку, коли колір гетрів воротаря команди-господаря співпадає з
кольором гетрів гравців команди-гостей, то гетри змінює воротар командигосподаря.
7. Футболка гравця повинна мати емблему клубу й номер на спині, під яким
гравець внесений у рапорт арбітра. Висота номеру на футболці – 25 см,
ширина – 12 см, ширина смуги – 3 см. На смугастих футболках номери
наносяться на білому прямокутнику.
8. Футболісти, спортивний одяг яких не відповідає Правилам гри, до ігор не
допускаються. Гравці команд зобов’язані проводити матчі в щитках.
Стаття 20. Офіційна процедура перед початком та після закінчення матчу
1. Перед початком матчу футболісти обох команд розташовуються в центрі поля
обличчям до центральної трибуни. Арбітри розташовуються між командами. В цей
момент на стадіоні звучить Державний Гімн України, а після його завершення
оголошується хвилина мовчання в пам’ять про загиблих в російсько-українській
війні. Команди вітають одна одну гаслом «Слава Україні! – Героям Слава!».
2. Футболісти команди гостей, розташовані зліва від арбітрів, проходять повз
арбітрів і футболістів команди господарів поля, вітаючи кожного
рукостисканням, після чого повертаються на початкову позицію, проходячи за
футболістами команди господарів поля та арбітрами.
3. Футболісти команди-господаря поля проходять повз арбітрів, вітаючи кожного
рукостисканням, і повертаються на початкову позицію, проходячи за
арбітрами.
4. Після закінчення матчу команди розташовуються в центрі поля поруч з
арбітрами на своїй половині поля. Капітани команд рукостисканням дякують
арбітрам за проведений матч.
Стаття 21. Неявка команди на матч
1. У випадку неявки на гру команди, цій команді зараховується технічна поразка
– (–:+), а супернику технічна перемога – (+:–).
2. Кожна неявка футбольного клубу (команди) на календарний матч
розглядається КДК «ІФАФ».
Стаття 22. Припинення, догравання, вимушений перенос матчу
1. У випадку неможливості догравання матчу за форс-мажорних обставин
(несприятливих погодних умов) рішення про його припинення приймає арбітр
матчу. Ігровий час та причина припинення матчу повинні бути відображені в
рапорті арбітра, спостерігача арбітражу (делегата) матчу. Комітет з проведення
змагань «ІФАФ» після отримання цих рапортів визначає час і дату догравання
або передає дане питання на розгляд КДК.
2. Якщо час матчу, що залишився, необхідно дограти на наступний чи в інший
день, встановлений Комітетом з проведення змагань «ІФАФ», тоді діють
наступні положення:
2.1. Рахунок та дисциплінарні санкції зіграної частини матчу при дограванні
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зберігаються.
2.2. У розділ «Склади команд» рапорту арбітра можуть бути внесені будь-які
футболісти, які фігурують у заявкових списках команд на момент
припинення матчу, незалежно від того, чи були вони фактично в рапорті
арбітра припиненого матчу, за винятком футболістів, яких було замінено
або вилучено з поля під час проведення припиненого матчу, а також
футболістів, які не брали участь у припиненому матчі у зв’язку з
дискваліфікацією. Футболісти, які перебували на полі в момент зупинки
матчу, не можуть бути внесені в розділ «Склади команд» рапорту арбітра
як запасні футболісти при дограванні матчу.
2.3. Будь-які санкції, застосовані перед тим, як матч було припинено,
залишаються в силі на ту частину матчу, що залишилася.
2.4. 1 (одна) жовта картка, застосована до футболіста перед тим, як матч було
припинено, не переноситься на будь-які інші матчі, до завершення
припиненого матчу.
2.5. Заміна футболістів, яких було вилучено з поля під час припиненого матчу,
не допускається, а кількість футболістів у стартовому складі залишається
такою ж, якою вона була на момент припинення матчу.
2.6. Якщо перерваний матч проводиться не наступного дня, а після чергового
(-их) туру (-ів) чемпіонату, першості, у розділ «Склади команд» рапорту
арбітра перерваного матчу дозволяється вносити футболістів, яких було
дискваліфіковано після чергового (-их) туру (-ів) (тобто, до проведення
перерваного матчу).
2.7. Команди можуть проводити ту кількість замін, на яку вони ще мали право
на момент припинення матчу.
3. Матч не дограється з причин:
 втручання в нього третіх осіб, у тому числі глядачів;
 недисциплінованої поведінки футболістів однієї чи обох команд;
 присутності на полі в складі однієї або обох команд менше, ніж 7 (семи)
футболістів. Рішення щодо цього матчу приймає КДК «ІФАФ».
Стаття 23. Порядок проведення та надання відеозапису матчу для розгляду
1. Футбольні клуби (команди) першої ліги – господарі поля зобов’язані
проводити відеозапис матчу чемпіонату та розіграшу Кубку області з футболу
і на вимогу «ІФАФ» надати відеозапис гри – принаймні з однієї позиції (на
рівні середньої лінії поля). У випадку ненадання «ІФАФ» відеозапису матчу –
принаймні з однієї позиції (на рівні середньої лінії поля) – до футбольного
клубу (команди) застосовуються дисциплінарні санкції згідно з рішенням КДК
«ІФАФ».
2. Футбольні клуби (команди) другої ліги – господарі поля зобов’язані проводити
відеозапис матчу, починаючи з попереднього етапу розіграшу Кубка області з
футболу, та на вимогу «ІФАФ» надати відеозапис гри – принаймні з однієї
позиції (на рівні середньої лінії поля). У випадку ненадання «ІФАФ»
відеозапису матчу – принаймні з однієї позиції (на рівні середньої лінії поля) –
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до футбольного клубу (команди) застосовуються дисциплінарні санкції згідно
з рішенням КДК «ІФАФ».
3. На відеозаписі матчу, який здійснює клуб-господар поля, повинен бути
зафіксований весь матч, вихід команд і арбітрів на поле і те, як вони
залишають поле.
4. На вимогу Комітету з проведення змагань «ІФАФ» футбольні клуби (команди)
другої ліги – господарі поля зобов’язані проводити відеозапис окремих матчів
першості області з футболу та на вимогу «ІФАФ» надати відеозапис гри –
принаймні з однієї позиції (на рівні середньої лінії поля). У випадку ненадання
«ІФАФ» відеозапису матчу – принаймні з однієї позиції (на рівні середньої
лінії поля) – до футбольного клубу (команди) застосовуються дисциплінарні
санкції згідно з рішенням КДК «ІФАФ».
5. На вимогу команди-гостей, клуб-господар поля зобов’язаний забезпечити
команді-гостей умови для проведення відеозапису матчу – принаймні з однієї
позиції (на рівні середньої лінії поля або навпроти ліній штрафних
майданчиків, паралельних ліній воріт). В іншому випадку рішення приймає
КДК «ІФАФ».
6. У разі необхідності футбольний клуб (команда) з власної ініціативи може
звернутися до «ІФАФ» з оскарженням дій бригади арбітрів під час матчу.
7. Відеоматеріали матчу є підставою для розгляду спірних питань спортивного та
неспортивного характеру на засіданнях КДК та Апеляційного комітету
«ІФАФ», які мали місце до, під час та після матчу обласних змагань з футболу.
8. Для розгляду звернення клубу Комітетом арбітрів «ІФАФ», футбольний клуб
повинен не пізніше 5 (п’яти) днів після закінчення матчу надати письмову
скаргу на дії бригади арбітрів та сплатити «ІФАФ» грошовий обов’язковий
внесок у розмірі 1000 (одна тисяча) гривень.
9. Якщо Комітет арбітрів «ІФАФ» визнає претензії клубу до всіх представлених
епізодів матчу обґрунтованими, грошовий обов’язковий внесок повертається
клубу.
10. Висновок Комітету арбітрів «ІФАФ» є остаточним.
Розділ V. АРБІТРАЖ, ІНСПЕКТУВАННЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ МАТЧУ
Стаття 24. Арбітраж обласних змагань
1. Арбітраж обласних змагань здійснюється офіційними особами матчу –
арбітрами, асистентами арбітра та четвертими арбітрами рекомендованими
Комітетом арбітрів «ІФАФ». Арбітраж здійснюється у відповідності з
Правилами гри у футбол, змінами й доповненнями до них, затвердженими
Міжнародною Радою футбольних асоціацій.
2. Контроль за якістю арбітражу здійснює Комітет арбітрів «ІФАФ».
3. Призначення арбітрів на матчі обласних змагань здійснюється
відповідальними особами Комітету арбітрів «ІФАФ». Прохання футбольного
клубу (команди) або організації про заміну арбітра, асистентів арбітра,
призначених на гру, до розгляду не приймаються.
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4. Арбітри зобов’язані прибути до місця проведення матчу в день гри не пізніше
ніж за 1 (одну) годину до його початку.
5. У разі неможливості проводити футбольний матч арбітр зобов’язаний за 4
(чотири) дні до початку матчу повідомити про це секретаря Комітету арбітрів
«ІФАФ».
6. У випадку неявки на гру бригади арбітрів (арбітра, асистента арбітра, 4-го
арбітра), матч проводять найбільш кваліфіковані арбітри місцевого Комітету
арбітрів.
7. Для проведення матчів чемпіонату області (перша ліга), матчів розіграшу
Кубку області (1/2 фіналу), фінального матчу розіграшів Кубку та Суперкубку
області направляються 4 (чотири) арбітри (арбітр, два асистенти арбітра та 4-й
арбітр).
8. Для проведення матчів першості та розіграшу Кубку області (усі стадії, крім
1/2 фіналу та фінального матчу) направляються 3 (три) арбітри (арбітр, два
асистенти арбітра).
9. Неявка або запізнення на матч арбітра, асистента арбітра, 4-го арбітра
розглядається на засіданні Комітету арбітрів «ІФАФ».
10. Арбітр разом зі спостерігачем арбітражу (делегатом) матчу зобов’язаний до
початку гри оглянути футбольне поле, оцінити його якість за 5-тибальною
шкалою та зробити відповідний запис у рапорті арбітра. У разі непридатності
футбольного поля для проведення матчу арбітр приймає рішення про його
скасування.
11. Арбітр зобов’язаний перевірити присутність медичного працівника. Його
прізвище необхідно внести в рапорт арбітра.
12. У випадку відсутності спостерігача арбітражу (делегата) арбітр виконує їхні
функції.
13. Арбітр зобов’язаний до початку матчу разом з представниками команд, які
зустрічаються, визначити колір форми.
14. Арбітр разом з офіційною особою футбольного клубу (команди) несе
відповідальність за дотримання вимог допуску футболістів до матчу.
15. Арбітр зобов’язаний до початку матчу перевірити заявкові документи
(заявковий аркуш, «ID-картка футболіста»), а потім ретельно звірити
ідентичність фото на «ID-картці футболіста» з особою, яка виходить на
футбольне поле, та номер (№) на футболці, який повинен співпадати із
записом у рапорті арбітра.
16. Після закінчення матчу арбітр зобов’язаний протягом 30-ти хвилин оформити
рапорт арбітра.
17. У рапорті арбітра необхідно викласти інформацію про всі дисциплінарні
санкції, що прийняті відносно футболістів, тренерів, офіційних осіб команд, і
будь-які інциденти, що виникли до, під час та після матчу. Про це необхідно
повідомити керівництво футбольних клубів (команд) та спостерігача
арбітражу (делегата) матчу.
18. Рапорт арбітра від імені футбольного клубу (команди) підписує офіційна
особа клубу (команди), яка внесена в рапорт арбітра, а також капітан команди
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до початку матчу.
19. Протягом 1 (однієї) години після закінчення матчу арбітр зобов’язаний
надіслати на e-mail «ІФАФ» (ifoff1990@gmail.com) фотокопію рапорту арбітра,
а до 12-ї години наступного дня доставити оригінал рапорту арбітра в обласну
асоціацію футболу або надіслати його поштою (76018, м. Івано-Франківськ,
вул. Чорновола, 80, «ІФАФ»).
20. У випадку несвоєчасного надання інформації про проведений матч, відправки
оригіналу рапорту арбітра (дата визначається за поштовим штемпелем на
конверті) або у випадку, коли арбітр не внесе до рапорту арбітра
попередження чи вилучення, порушення громадського порядку та інших
негативних проявів, що мали місце в даному матчі, дії арбітра розглядатиме
Комітет арбітрів (КА) «ІФАФ».
21. У випадку подачі протесту або інциденту, що мав місце до, під час та після
гри, арбітр зобов’язаний терміново до 12-ої години наступного дня після матчу
представити письмовий рапорт в «ІФАФ» й обов’язково бути присутнім на
засіданні КДК «ІФАФ».
22. У разі невиконання вимог Регламенту, Правил гри у футбол, арбітр разом із
спостерігачем арбітражу (делегатом) може прийняти рішення про припинення
(відміну) гри.
23. Діяльність арбітрів, яка не обумовлена даним розділом Регламенту,
здійснюється у відповідності до регламентуючих документів КА «ІФАФ» та
Тимчасового протоколу для організації та проведення матчів чемпіонату,
першості, розіграшу Кубку та Суперкубку області з футболу сезону 2022-2023
років в умовах воєнного стану.
Стаття 25. Інспектування обласних змагань
1. Інспектування обласних змагань здійснюється спостерігачами арбітражу,
рекомендованими Комітетом арбітрів «ІФАФ».
2. Призначення спостерігачів арбітражу на матчі здійснюється відповідальними
особами Комітету арбітрів «ІФАФ». Прохання футбольного клубу (команди)
або організації про заміну спостерігача арбітражу, призначеного на гру, до
розгляду не приймаються.
3. Спостерігач арбітражу зобов’язаний прибути до місця проведення матчу в
день гри не пізніше ніж за 1 (одну) годину до його початку.
4. Спостерігач арбітражу (у випадку виконання ним функцій делегата матчу)
разом з арбітрами зобов’язаний перед початком матчів провести організаційну
нараду за участю тренерів (представників) футбольних клубів (команд),
правоохоронних органів, медпрацівників, відповідальної особи за дотримання
організаційних заходів та заходів безпеки при проведенні гри в умовах
воєнного стану.
5. У разі неможливості проводити футбольний матч спостерігач арбітражу
зобов’язаний за 4 (чотири) дні до проведення матчу повідомити про це
секретаря Комітету арбітрів «ІФАФ».
6. Після прибуття на місце проведення матчу спостерігач арбітражу зобов’язаний
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представитися:
 команді господарів поля;
 команді гостей;
 черговому працівнику правоохоронних органів та узгодити з ним питання,
які пов’язані з організацією громадського порядку під час проведення
матчу;
 черговому медичному працівнику;
 відповідальній особі за дотримання організаційних заходів та заходів
безпеки при проведенні гри в умовах воєнного стану.
7. Спостерігач арбітражу зобов’язаний перевірити наявність документів, які
засвідчують готовність стадіону для проведення гри.
8. Спостерігач арбітражу разом з арбітром до початку матчу повинен оглянути
футбольне поле, оцінити його та зробити відповідний запис у рапорті
спостерігача арбітражу-делегата.
9. Після закінчення матчу спостерігач арбітражу зобов’язаний на підставі діючих
методичних рекомендацій і вказівок провести аналіз арбітражу.
10. Після закінчення матчу спостерігач арбітражу зобов’язаний протягом 36
годин доставити рапорт спостерігача арбітражу-делегата в обласну асоціацію
футболу або надіслати його:
 поштою – 76018, м. Івано-Франківськ, вул. Чорновола, 80, «ІФАФ»;
 на e-mail – ifoff1990@gmail.com.
11. У випадку несвоєчасного надання інформації про проведений матч, відправки
оригіналу рапорту спостерігача арбітражу-делегата (дата визначається за
поштовим штемпелем на конверті) дії спостерігача арбітражу розглядатиме
Комітет арбітрів «ІФАФ».
12. У випадку подачі протесту або інциденту, що мав місце до, під час та після
гри, спостерігач арбітражу зобов’язаний терміново до 12-ої години наступного
дня після матчу представити письмовий рапорт в «ІФАФ» та обов’язково бути
присутнім на засіданні КДК «ІФАФ».
13. Спостерігач арбітражу підпорядковується делегату з питань організації та
проведення матчу.
14. Якщо на матчі немає, або непризначений делегат, його функції виконує
спостерігач арбітражу.
15. У випадку відсутності відеозйомки матчу спостерігач арбітражу зобов’язаний
відмітити даний факт у своєму рапорті.
16. Діяльність спостерігачів арбітражу (делегатів), яка не обумовлена даним
розділом Регламенту, здійснюється у відповідності до регламентуючих
документів Комітету арбітрів, Комітету з питань стадіонів і безпеки
проведення змагань «ІФАФ» та Тимчасового протоколу для організації та
проведення матчів чемпіонату, першості, розіграшу Кубку та Суперкубку
області з футболу сезону 2022-2023 років в умовах воєнного стану.
Стаття 26. Делегати обласних змагань
1. Делегування обласних змагань здійснюється делегатами, рекомендованими
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Комітетом з питань стадіонів і безпеки проведення змагань «ІФАФ».
2. На окремі матчі чемпіонату, першості, розіграшу Кубку, а також на матч
розіграшу Суперкубку області призначається делегат «ІФАФ». Витрати,
пов’язані з делегуванням матчів, здійснюються за рахунок «ІФАФ», окрім
матчу за Суперкубок області.
3. Призначення делегатів на матчі здійснюється Комітетом з питань стадіонів та
безпеки проведення змагань «ІФАФ».
4. У випадку призначення делегатів на прохання команд-учасниць витрати,
пов’язані з проведенням матчу, несуть команди, які письмово звернулися до
«ІФАФ» з проханням призначити делегата.
5. У разі неможливості проводити футбольний матч делегат зобов’язаний за 4
(чотири) дні до проведення матчу повідомити про це Адміністрацію «ІФАФ».
6. Делегування матчів передбачає:
 контроль за дотриманням футболістами, тренерами, арбітрами, офіційними
особами клубів та дирекціями стадіонів вимог Регламенту змагань футболу;
 контроль за дотриманням усіма учасниками матчу, у т.ч. глядачами,
морально-етичних норм та принципів «Fair play» та «Respect»;
 запобігання та усунення можливих відхилень від вимог Регламенту змагань
з футболу.
7. Делегат «ІФАФ», призначений на делегування матчу, є повноважним
представником «ІФАФ», керується Регламентом змагань, директивами
«ІФАФ» з питань забезпечення порядку й безпеки на стадіоні та за його
межами до, під час і після матчу.
8. Делегат є головним офіційним представником «ІФАФ» на матчі. При
виконанні спільних завдань з організації та проведення матчу йому
безпосередньо підпорядковуються спостерігач арбітражу матчу та бригада
арбітрів.
9. Делегат контролює організацію, підготовку та проведення матчу, дотримання
вимог Регламенту, відповідних документів УАФ, «ІФАФ» з питань
забезпечення громадського порядку й безпеки на стадіоні та прилеглій
території до, під час та після матчу.
10. Делегат зобов’язаний прибути до місця проведення матчу не пізніше ніж за 1
(одну) годину до його початку.
11. Після прибуття на місце проведення матчу делегат зобов’язаний
представитися:
 команді господарів поля;
 команді гостей;
 черговому працівнику правоохоронних органів та узгодити з ним питання,
які пов’язані з організацією громадської безпеки під час проведення матчу;
 черговому медичному працівнику;
 відповідальній особі за дотримання організаційних заходів та заходів
безпеки при проведенні гри в умовах воєнного стану.
12. Делегат зобов’язаний перед початком матчів провести організаційну нараду
за участю спостерігача арбітражу, бригади арбітрів, тренерів (представників)
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футбольних клубів (команд), правоохоронних органів, медпрацівників,
відповідальної особи за дотримання організаційних заходів та заходів безпеки
при проведенні гри в умовах воєнного стану.
13. У випадку відсутності відеозйомки матчу делегат зобов’язаний відмітити
даний факт у рапорті делегата.
14. У випадку подачі протесту або інциденту, що мав місце до, під час і після
гри, делегат зобов’язаний терміново до 12-ої години наступного дня після
матчу представити письмовий рапорт в «ІФАФ» та обов’язково бути
присутнім на засіданні КДК «ІФАФ».
15. Після закінчення матчу делегат повинен протягом 36 годин доставити рапорт
делегата в обласну асоціацію футболу або надіслати його:
 поштою – 76018, м. Івано-Франківськ, вул. Чорновола, 80, «ІФАФ»;
 на e-mail – ifoff1990@gmail.com.
16. У випадку несвоєчасного надання інформації про проведений матч, відправки
оригіналу рапорту делегата (дата визначається за поштовим штемпелем на
конверті) дії делегата розглядатиме Комітет з питань стадіонів та безпеки
проведення змагань «ІФАФ».
17. Діяльність делегатів, яка не обумовлена даним розділом Регламенту,
здійснюється у відповідності до регламентуючих документів Комітету з
питань стадіонів та безпеки проведення змагань «ІФАФ» та Тимчасового
протоколу для організації та проведення матчів чемпіонату, першості,
розіграшу Кубку та Суперкубку області з футболу сезону 2022-2023 років в
умовах воєнного стану.
Розділ VI. ДИСЦИПЛІНАРНІ САНКЦІЇ
Стаття 27. Відповідальність футболістів, тренерів, керівників футбольних
клубів (команд) та обслуговуючого персоналу
1. Керівники футбольних клубів (команд), тренери, футболісти та працівники
обслуговуючого персоналу, які беруть участь в обласних змаганнях з футболу,
зобов’язані неухильно виконувати всі вимоги Правил гри у футбол та цього
Регламенту.
2. Футбольні клуби (команди) несуть відповідальність за поведінку своїх
футболістів, офіційних осіб, членів клубу, глядачів, а також будь-якої іншої
особи, яка виконує будь-яку місію на матчі від імені футбольного клубу
(команди).
3. Офіційний представник футбольного клубу-господаря поля зобов’язаний
зустріти команду гостей, бригаду арбітрів, спостерігача арбітражу та делегата
при в’їзді на стадіон, де проводитиметься календарний матч.
4. Футбольний клуб-господар поля несе відповідальність за безпеку команди
гостей, бригади арбітрів, спостерігача арбітражу та делегата з моменту їх
прибуття на стадіон, де проводитиметься матч, протягом усього часу їх
перебування, залучаючи для цього відповідні служби.
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5. Футбольний клуб-господар поля зобов’язаний виділити місце для паркування
транспортного засобу команди гостей, бригади арбітрів, спостерігача
арбітражу та делегата.
6. У разі ігнорування офіційними представниками команди-гостей, бригади
арбітрів, спостерігача арбітражу та делегата пропозицій клубу-господаря поля
щодо гарантій безпеки, у т.ч. майнової, паркування транспортних засобів у
невідведених для цього місцях, клуб-господар поля не несе відповідальності за
завдані збитки.
7. У випадку організованого виїзду вболівальників на матч футбольний клуб
(команда) зобов’язаний повідомити про це приймаючий футбольний клуб
(команду).
8. Приймаючий футбольний клуб (команда) зобов’язаний визначити місце на
трибунах для організованих груп вболівальників команди-гостей.
9. Приймаючий футбольний клуб (команда) несе повну відповідальність за
громадський порядок на стадіоні до, під час та після матчу.
10. Керівники футбольних клубів (команд) не мають права втручатися в дії
арбітрів, спостерігача арбітражу та делегата «ІФАФ».
11. У разі недисциплінованої поведінки футболістів однієї з команд або її
представників, спільним рішенням арбітра та спостерігача арбітражу
(делегата) матч може бути припинений. Даний випадок розглядає КДК
«ІФАФ».
12. Футболісти, спортивний одяг яких не відповідає Правилам гри у футбол, до
матчу не допускаються.
13. Дисциплінарні проступки керівників футбольних клубів (команд), тренерів,
футболістів, обслуговуючого персоналу, а також випадки безпорядків на
стадіонах (футбольних полях) серед глядачів розглядаються КДК «ІФАФ».
14. До керівників футбольних клубів (команд), тренерів, футболістів,
обслуговуючого персоналу, арбітрів, спостерігачів арбітражу та делегатів
можуть бути застосовані дисциплінарні санкції та інші заходи впливу в разі
порушення ними Правил гри у футбол та цього Регламенту.
15. Дії футболістів, які не прибули в збірну команду області, розглядаються на
засіданні КДК «ІФАФ».
16. Дії керівників футбольних клубів (команд), футболістів, які не прибули на
урочисті заходи з нагоди вшанування лауреатів футбольного сезону,
розглядаються на засіданні КДК «ІФАФ».
17. Відмова керівників футбольного клубу (команди) взяти участь у церемоніях
відкриття та нагородженні фінального матчу розіграшу Кубку області та матчу
за Суперкубок області розглядається на засіданні КДК «ІФАФ».
18. Дії гравців, які не брали участі в грі, але допустили образливі проступки
щодо арбітрів, спостерігача арбітражу, делегата, офіційних осіб «ІФАФ»,
розглядаються на засіданні КДК «ІФАФ».
19. Футбольний клуб (команда) зобов’язаний виконати рішення КДК «ІФАФ» у
визначений термін. У випадку невиконання рішення КДК команда не
допускається до наступних ігор, а питання про її участь у змаганнях
29

вирішується на засіданні Виконавчого комітету або КДК «ІФАФ».
20. Якщо виникла необхідність зупинити гру і звернутися за допомогою до
медичного працівника або правоохоронних органів, і арбітр фіксує їх
відсутність, то матч необхідно припинити. Рішення щодо результату даного
матчу приймає КДК «ІФАФ», розцінюючи такий випадок, як порушення цього
Регламенту.
21. Якщо матч було припинено через недисципліновану поведінку футболістів,
або через те, що в складі однієї з команд залишилося менше 7-ми гравців, то
команді-«винуватиці» зараховується технічна поразка (–:+), а командісупернику – технічна перемога (+:–).
22. Якщо гра не закінчилася з вини обох команд, то обом командам
зараховується технічна поразка (–:–), турнірні очки командам не
нараховуються.
23. Якщо в матчі взяв участь неоформлений у встановленому порядку,
підставний або дискваліфікований гравець, і матч завершився нічиєю або
перемогою команди, у якій виступав даний гравець, то команді зараховується
технічна поразка (–:+), а супернику – технічна перемога (+:–). В іншому
випадку результат матчу залишається в силі.
24. При виявленні підкупу команди суперника обом командам зараховується
технічна поразка (–:–) та на них накладається грошовий обов’язковий внесок
згідно з рішенням КДК «ІФАФ». Особи, які безпосередньо займались цими
протиправними діями, відсторонюються від діяльності, пов’язаної з футболом,
терміном на 1 (один) рік.
25. При повторному виявленні таких ганебних явищ команди позбавляються
права участі в обласних змаганнях з футболу, а особи, які безпосередньо
вчинили ці дії, безстроково позбавляються права займатися діяльністю,
пов’язаною з футболом.
26. При виявленні факту підкупу бригади арбітрів, спостерігача арбітражу,
делегата матчу команди позбавляються 3 (трьох) очок, а арбітри, спостерігач
арбітражу, делегат матчу несуть відповідальність згідно з Дисциплінарними
правилами Комітету арбітрів та Комітету з питань стадіонів та безпеки
проведення змагань «ІФАФ».
27. При повторному виявленні таких порушень арбітри, спостерігач арбітражу,
делегат матчу, які вчинили такі ганебні поступки, безстроково позбавляються
права займатися арбітражем, інспектуванням, делегуванням і будь-якими
видами діяльності, пов’язаної з футболом, а справа, що пов’язана з їх
корупційною діяльністю, передається для розгляду в правоохоронні органи
згідно з чинним законодавством України.
28. Паління в технічній, ігровій зонах та адміністративних приміщеннях до, під
час та після матчу забороняється. За порушення цього пункту Регламенту
рішення приймає КДК «ІФАФ».
29. Під час проведення матчів чемпіонату, першості, розіграшів Кубку та
Суперкубку області з футболу забороняється використання заборонених
банерів, димових шашок, петард, фаєрів тощо. За порушення цього пункту
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Регламенту рішення приймає КДК «ІФАФ».
30. Учасники змагань та глядачі не повинні припускатися проявів дискримінації
і/або расизму, публічних образ або наклепу в ганебній формі щодо расової
приналежності, кольору шкіри, мови, політичного та релігійного переконання
або етнічного походження, а також будь-яких інших актів дискримінації і/або
расизму чи зневаги до кого-небудь. Такі дії підпадають під застосування
Дисциплінарних правил УАФ. Терміни відсторонення та розміри
дисциплінарних санкцій у вигляді грошового обов’язкового внеску визначає
КДК «ІФАФ».
Стаття 28. Попередження, вилучення та дисциплінарні санкції
1. Керівники футбольних клубів (команд), тренери ведуть ретельний облік
дисциплінарних санкцій (попередження, вилучення) своїх футболістів і несуть
за це повну відповідальність.
2. Після закінчення матчу офіційні особи футбольного клубу (команди)
зобов’язані ознайомитися з технічними даними рапорту арбітра й поставити в
ньому свої підписи у графі «З технічними даними рапорту арбітра
ознайомлені».
3. Облік дисциплінарних санкцій, застосованих арбітром у матчах, ведеться
окремо для кожної категорії змагань (чемпіонат «ІФАФ» серед команд клубів
першої ліги, першість «ІФАФ» серед команд клубів другої ліги, Кубок області,
Суперкубок області).
4. За кожні 4 (чотири) жовті картки, отримані в матчах чемпіонату області серед
команд клубів першої ліги, футболіст підлягає відстороненню на 1 (один) матч
(за винятком випадків, визначених у п. 6 цієї статті Регламенту).
Відсторонення відбувається в матчах чемпіонату області серед команд клубів
першої ліги без рішення КДК «ІФАФ». Це відсторонення не поширюється на
інші змагання.
5. За кожні 4 (чотири) жовті картки, отримані в матчах першості області серед
команд клубів другої ліги, футболіст підлягає відстороненню на 1 (один) матч
(за винятком випадків, визначених у п. 6 цієї статті Регламенту).
Відсторонення відбувається в матчах першості області серед команд клубів
другої ліги без рішення КДК «ІФАФ». Це відсторонення не поширюється на
інші змагання.
6. Відсторонення за отримані жовті картки не поширюються на додаткові матчі
за визначення чемпіона чемпіонату першої ліги та переможця першості другої
ліги області змагань «ІФАФ» (п. 5 ст. 8 цього Регламенту).
7. За кожні 3 (три) картки, отримані в матчах розіграшу Кубку області, футболіст
підлягає відстороненню на 1 (один) матч. Відсторонення відбувається в матчі
Кубку області без рішення КДК «ІФАФ». Це відсторонення не поширюється
на інші змагання.
8. За 2 (дві) жовті картки, отримані в 1 (одному) матчі змагань, футболіст
підлягає відстороненню на 1 (один) матч. Дві жовті картки, отримані в одному
матчі, при обліку враховуються як червона картка і не враховуються при
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підрахунку загальної кількості попереджень. Відсторонення відбувається в
змаганнях, у яких була отримана червона картка, без рішення КДК «ІФАФ».
Це відсторонення не поширюється на інші змагання.
9. За червону картку, отриману за позбавлення суперника очевидної гольової
можливості, футболіст підлягає відстороненню на 1 (один) матч.
Відсторонення відбувається в змаганнях, у яких була отримана червона картка,
без рішення КДК «ІФАФ». Це відсторонення не поширюється на інші
змагання.
10. Футболіст, який отримав червону картку (за винятком пп. 8 та 9 цієї статті
Регламенту), не має права брати участі в офіційних матчах до рішення КДК
«ІФАФ» та закінчення терміну його відсторонення. Термін дії відсторонення
футболіста від участі в змаганнях розпочинається з моменту вилучення
футболіста з поля.
11. Облік кількості матчів, на які за рішенням КДК «ІФАФ» відсторонено
футболіста (поширюється на інші змагання), здійснюється відповідно до
наведеної нижче таблиці:
Змагання, у якому отримане
Змагання, матчі яких враховуються
вилучення (червона картка)
при відбуванні відсторонення
Чемпіонат області
Першість області

Чемпіонат, Кубок, Суперкубок
Першість, Кубок, Суперкубок

Кубок області
Суперкубок області

Чемпіонат, Першість, Кубок, Суперкубок
Чемпіонат, Першість, Кубок, Суперкубок

12. При цьому футболіст не має права брати участь у будь-яких змаганнях
«ІФАФ» до закінчення терміну відсторонення (за винятком п. 2.6 ст. 22
цього Регламенту).
13. Футболіст, який не отримав червону картку, але здійснив порушення, що не
відображене в рапорті арбітра, має право брати участь у матчах до рішення
КДК «ІФАФ».
14. Якщо перерваний матч дограється, жовті та червоні картки, отримані
футболістами в цьому матчі, не скасовуються.
15. Якщо матч переграється, жовті картки, отримані футболістами в цьому матчі,
скасовуються; червоні картки, отримані футболістами в цьому матчі, не
скасовуються.
16. Жовті та червоні картки, отримані в матчі, за який згодом одній з команд
зараховується технічна поразка, не скасовуються.
17. Якщо матч не відбувся з вини команди суперника, то дана гра зараховується
до терміну дискваліфікації гравця.
18. Якщо матч не відбувся з вини команди, гравець якої був дискваліфікований,
то гра не зараховується до терміну дискваліфікації.
19. Якщо матч не відбувся з будь-якої іншої причини ніж зазначено в пп. 17 та 18
цієї статті Регламенту (зняття, виключення команди зі змагань), то цей матч не
враховується в кількість матчів, які футболіст повинен пропустити у зв’язку з
відстороненням.
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20. Перерваний з будь-якої причини матч враховується в кількість матчів, які
футболіст повинен пропустити у зв’язку з відстороненням.
21. У випадку коли футболіст, який унаслідок дисциплінарних санкцій не відбув
дискваліфікацію, а брав участь у матчі (матчах), то даний матч (матчі) не
зараховується до терміну його дискваліфікації.
22. При переході дискваліфікованого футболіста протягом сезону з однієї
команди до іншої (незалежно від ліги) термін його дискваліфікації не
анулюється (зберігає чинність та враховується при обліку).
23. При переході футболіста протягом сезону з команди в команду (незалежно
від ліги) його облікові дисциплінарні санкції (попередження) не переносяться
та не анулюються (зберігаються в тій команді та категорії змагань, де були
отримані).
24. Після завершення змагального сезону попередження та відсторонення за
перебір жовтих карток анулюються.
25. Якщо кількість матчів, на які відсторонений футболіст (за винятком п. 24 цієї
статті Регламенту), перевищує кількість матчів, що залишилися в змагальному
сезоні, то залишок матчів, на які відсторонений футболіст, переноситься на
наступний змагальний сезон. Футболіст повинен відбути відсторонення в
матчах за команду клубу, за яку він буде заявлений в наступному сезоні,
незалежно від статусу та виду змагань.
26. КДК «ІФАФ» має право за власною ініціативою відкривати та розглядати
дисциплінарні провадження і застосовувати дисциплінарні санкції за
порушення, не помічені офіційними особами матчу та про які стало відомо
КДК «ІФАФ» з загальнодоступних джерел (телетрансляції, відео-трансляції,
виступи офіційних осіб, футболістів, тренерів та інших осіб, які задіяні
або працюють у футболі тощо). Таке провадження може бути відкрито
протягом п’яти днів з дня, коли КДК «ІФАФ» стало відомо про факти, що
свідчать про можливе вчинення порушення.
27. До виключної компетенції КДК «ІФАФ» відноситься питання щодо
здійснення перегляду рішення про застосування дисциплінарних санкцій
арбітром у матчі лише у разі, якщо таке рішення спричинило явну помилку
(а саме: помилкове визначення футболіста, до якого було застосоване
дисциплінарне покарання; продовження участі у матчі футболістом, якому
було пред’явлено другу жовту (в одному матчі) або червону картку;
помилкове вилучення футболіста за другу жовту картку (в одному матчі), у
випадках, коли це була перша жовта картка). Всі інші рішення арбітра є
остаточними. Правові наслідки перегляду рішення арбітра застосовуються
лише на майбутнє та не впливають на перебіг та результат матчу під час якого
воно прийняте. Питання, передбачені даним пунктом, розглядаються за умови
надання експертного висновку Комітету арбітрів «ІФАФ». Питання, пов’язані
з трактуванням діючих Правил гри IFAB, розгляду КДК «ІФАФ» не
підлягають.
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Стаття 29. Маніпулювання результатом матчу
1. За матчами, проведеними без належної спортивної боротьби («договірними
матчами») рішення приймає КДК або інші уповноважені на це органи
«ІФАФ». Підставою для розгляду є:
 рапорт делегата матчу;
 рапорт спостерігача арбітражу матчу;
 рапорт арбітра;
 рапорти асистентів арбітра;
 рапорт 4-го арбітра;
 відеоматеріали матчу;
 експертна оцінка Комітету етики та Чесної гри «ІФАФ».
Стаття 30. Протести
1. Тренер футбольної команди зобов’язаний негайно після закінчення гри
попередити арбітра та спостерігача арбітражу (делегата) про подання протесту.
Мотиви подачі протесту зі слів офіційної особи футбольного клубу (команди)
обов’язково фіксуються арбітром у рапорті арбітра.
2. Арбітр, асистенти арбітра та спостерігач арбітражу (делегат) матчу у випадку
подачі протесту зобов’язані терміново до 12-ї години наступного дня після
матчу представити в Комітет з проведення змагань «ІФАФ» письмові
пояснення щодо протесту.
3. Протест у рапорті арбітра повинен бути підписаний офіційною особою
футбольного клубу (команди), яка подала протест.
4. Про подання протесту арбітр та спостерігач арбітражу (делегат) матчу
зобов’язані повідомити іншу сторону.
5. Команда, яка подала протест, зобов’язана представити до КДК «ІФАФ»
вичерпно вмотивовану суть протесту наступного після матчу дня до 15-ї
години. В іншому випадку протест на засіданні КДК «ІФАФ» не
розглядається.
6. Протести розглядаються КДК «ІФАФ» після оплати грошового обов’язкового
внеску в розмірі 1000 гривень. Якщо протест задоволений, то 100% грошового
обов’язкового внеску повертається команді, яка подавала протест. Неоплачені
протести не розглядаються.
7. Несвоєчасно подані та незафіксовані в рапорті арбітра протести не
розглядаються.
8. У випадку, якщо представники футбольного клубу (команди) не прибули на
засідання КДК «ІФАФ» для розгляду протесту, то в такому випадку протест
розглядається без їх присутності.
9. Дату та час проведення засідань КДК «ІФАФ» протягом сезону визначає
голова, а за його відсутності – заступник голови КДК. Засідання КДК «ІФАФ»
відбуваються в офісі «ІФАФ» (м. Івано-Франківськ, вул. Чорновола, 80).
10. Не розглядаються протести, які подані на рішення арбітра, асистента арбітра
у зв’язку з подіями, що мали місце в матчі:
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 призначення або непризначення вільних, штрафних або 11-метрових ударів;
 визначення положення «поза грою»;
 визначення виходу м’яча за межі футбольного поля та надання права на
введення м’яча в гру;
 зараховане чи незараховане взяття воріт;
 попередження, вилучення гравців з поля.
11. Якщо футбольний клуб (команда) або інші суб’єкти футболу не згідні з
рішенням КДК «ІФАФ», то вони зобов’язані протягом наступних 3 (трьох)
робочих днів після прийняття рішення КДК направити апеляцію до
Апеляційного комітету «ІФАФ». В іншому випадку апеляції не розглядаються.
Розділ VII. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 31. Інші питання
1. Зміни та доповнення до цього Регламенту розглядає Комітет з проведення
змагань «ІФАФ» та надає Виконавчому комітету «ІФАФ» для затвердження.
2. Усі Додатки до цього Регламенту є його невід’ємною частиною.
3. Перегляд спортивних підсумків чемпіонату, першості, розіграшів Кубку та
Суперкубку області з футболу сезону 2022-2023 рр. з будь-яких причин після
затвердження їх Виконавчим комітетом «ІФАФ» не допускається.
4. Питання, що не врегульовані цим Регламентом, розглядає Комітет з
проведення змагань «ІФАФ» на основі чинного законодавства України, вимог
ФІФА, УЄФА, УАФ та «ІФАФ» і надає Виконавчому комітету «ІФАФ» для
затвердження.
5. Регламент набуває чинності з моменту затвердження Виконавчим комітетом
«ІФАФ» та діє до моменту затвердження Виконавчим комітетом «ІФАФ»
нового Регламенту.

Комітет з проведення змагань «ІФАФ»
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Додаток № 1
РЕГЛАМЕНТ
про проведення розіграшу Кубку Івано-Франківської області з футболу
сезону 2022-2023 років
1. Івано-Франківська обласна асоціація футболу розглядає розіграш Кубку
області як один з основних турнірів, тому всі команди І-ї та ІІ-ї ліги обласних
змагань з футболу сезону 2022-2023 рр. зобов’язані змагатися за почесний
приз обласного футболу.
2. До участі в розіграші Кубку Івано-Франківської області з футболу сезону
2022-2023 рр. також допускаються учасники чемпіонату та розіграшу Кубку
України серед аматорських команд сезону 2022-2023 рр., які представляють
Івано-Франківську область.
3. Усі етапи кубкового турніру, крім стадії 1/2 фіналу, проводяться з 1 (одного)
матчу.
4. Змагання проводяться за системою з вибуванням.
5. На всіх етапах розіграшу Кубку області суперники визначаються шляхом
жеребкування.
6. Господарем поля на всіх етапах, крім стадії 1/2 фіналу, є команда, яка
виступає в лізі, нижчій за рангом. Якщо зустрічаються команди однієї ліги, то
господарем поля є команда, яка має непарний номер при жеребкуванні.
7. Господарем поля у першому матчі на стадії 1/2 фіналу розіграшу Кубку
області є команда, яка має непарний номер при жеребкуванні.
8. Якщо основний час матчу на всіх етапах розіграшу, крім стадії 1/2 фіналу,
завершився внічию, призначається додатковий час (2 тайми по 15 хвилин).
Якщо в додатковий час не буде виявлено переможця, призначається серія
післяматчевих 11-метрових ударів згідно з Правилами гри у футбол.
9. На стадії 1/2 фіналу розіграшу Кубку області переможець визначається за
такими показниками:
 за найбільшою кількістю набраних очок у двох матчах;
 за кращою різницею забитих і пропущених м’ячів;
 якщо обидві команди у двох матчах забили однакову кількість м’ячів, то
після другого матчу призначається додатковий час (2 тайми по 15 хвилин);
 за кращою різницею забитих і пропущених м’ячів в додатковий час;
 якщо в додатковий час не було забито м’ячів або обидві команди забили
однакову кількість м’ячів, то для виявлення переможця призначається серія
11-метрових ударів.
10. Кубковий турнір проводиться в терміни, які затверджені Виконавчим
комітетом або Комітетом з проведення змагань «ІФАФ».
11. Матчі розіграшу Кубка області з футболу повинні розпочинатися в точно
визначений календарем змагань час.
12. У випадку, коли команда гостей запізниться на матч, то матч відбудеться
лише тоді, коли запізнення буде не більше 45-ти хвилин. Час відраховує
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арбітр матчу.
13. Команда-господар не має права на запізнення. В іншому випадку рішення
приймає КДК «ІФАФ».
14. Фінальний матч розіграшу Кубка області проводиться з одного матчу.
Рішення щодо місця проведення фінального матчу приймає Виконавчий
комітет або Комітет з проведення змагань «ІФАФ».
15. Витрати, пов’язані з організацією та проведенням фінального матчу (у т.ч.
оплата бригади арбітрів, спостерігача арбітражу та делегата), – за рахунок
«ІФАФ».
16. Витрати, пов’язані з участю команд у фінальному матчі (проїзд, добові,
харчування, розміщення тощо), – за рахунок футбольних клубів (команд) або
відряджуючих організацій.
17. У розіграші Кубку області дійсні ті ж заявкові документи, що й у чемпіонаті
та першості області.
18. У кожному матчі розіграшу Кубку області до рапорту арбітра вноситься 18-ть
футболістів (11 основних, 7 запасних). Дозволяється заміна 7-ми гравців.
19. У випадку переходу футболіста під час заявкового періоду до іншого
футбольного клубу (команди), він може продовжити участь у матчах
розіграшу Кубка в складі нового футбольного клубу (команди).
20. Футболісти, які були зареєстровані після першої півфінальної гри, не мають
права брати участь у подальших матчах розіграшу Кубку області.
21. У випадку неявки або за участь у матчі дискваліфікованого чи неоформленого
в встановленому порядку гравця, футбольний клуб (команда) рішенням КДК
«ІФАФ» знімається з розіграшу Кубку області та до цієї команди
застосовуються дисциплінарні санкції.
22. За участь у матчі заявленого, але не внесеного до рапорту арбітра матчу
гравця, футбольний клуб (команда) рішенням КДК «ІФАФ» знімається з
розіграшу Кубку області та до цієї команди застосовуються дисциплінарні
санкції.
23. У випадку, якщо матч розіграшу Кубку області не відбувся з вини однієї з
команд, оплата арбітражу та інспектування здійснюється, як за виконану
роботу, за умови, що бригада арбітрів та спостерігач арбітражу (делегат)
прибули на місце проведення матчу.
24. Команди зобов’язані взяти участь у церемоніях відкриття фінального матчу та
нагородженні. У разі відмови до футбольного клубу (команди) застосовуються
дисциплінарні санкції згідно з рішенням КДК «ІФАФ».
25. Нагородження володаря, фіналіста розіграшу Кубку області, бригади арбітрів,
спостерігача арбітражу та делегата проводиться згідно з Регламентом
обласних змагань (див. розділ II, ст. 11).
26. Команда, яка стає володарем Кубку Івано-Франківської області з футболу
отримує право та зобов’язана в наступному сезоні виступати в розіграші
Кубку України серед аматорських команд. У разі відмови від участі у вказаних
вище змаганнях до клубу (команди) застосовуються дисциплінарні санкції.
27. Ситуації, що не передбачені цим Регламентом, регулюються Регламентом
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чемпіонату, першості, розіграшу Кубку та Суперкубку області з футболу
сезону 2022-2023 рр.
28. Зміни та доповнення до цього Регламенту розглядає Комітет з проведення
змагань і надає Виконавчому комітету «ІФАФ» для затвердження.
29. Кубок області – перехідний приз, який є власністю «ІФАФ».
30. Перехідний приз – «Кубок області», який є власністю «ІФАФ», вручається
назавжди футбольному клубу (команді), яка тричі поспіль стає його
володарем.

Комітет з проведення змагань «ІФАФ»
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Додаток № 2
РЕГЛАМЕНТ
про проведення розіграшу Суперкубку Івано-Франківської області з футболу
сезону 2022-2023 років
1. Суперкубок Івано-Франківської області, заснований «ІФАФ», розігрується між
чемпіоном та володарем Кубка області. У випадку, якщо чемпіоном та
володарем Кубка області стає одна і та ж сама команда, то матч за Суперкубок
не проводиться.
6. Матч за Суперкубок організовує й проводить «ІФАФ».
7. Участь у матчі за Суперкубок обов’язкова для чемпіона та володаря Кубка
області.
8. Матч проводиться на нейтральному полі. Дату, місце та час його проведення
визначає Комітет з проведення змагань «ІФАФ».
9. У разі відмови від участі в матчі за Суперкубок футбольний клуб (команда)
зобов’язаний у 10-денний термін сплатити «ІФАФ» грошовий обов’язковий
внесок у розмірі 5000 (п'ять тисяч) гривень.
10. Команда-господар поля визначається за допомогою жереба, який тягне
офіційна особа чемпіона.
11. Арбітрів, спостерігача арбітражу та делегата матчу призначає відповідно
Комітет арбітрів та Комітет з питань стадіонів і безпеки проведення змагань
«ІФАФ».
12. Витрати, пов’язані з організацією та проведенням матчу за Суперкубок
області з футболу, – за рахунок «ІФАФ».
13. Витрати, пов’язані з оплатою бригади арбітрів, спостерігача арбітражу та
делегата, – за рахунок команд-учасниць матчу за Суперкубок області з
футболу (50% на 50%) згідно з постановою Виконавчого комітету «ІФАФ»
(див. Додаток № 4 цього Регламенту).
14. У матчі за Суперкубок області до рапорту арбітра вноситься 18-ть
футболістів (11 основних, 7 запасних). Дозволяється заміна 7-ми гравців.
15. Футболісти, у яких не закінчився термін дискваліфікації, до матчу за
Суперкубок не допускаються.
16. Якщо основний час матчу закінчився внічию, володар Суперкубку
визначається за допомогою серії 11-метрових ударів.
17. Команди зобов’язані взяти участь у церемоніях відкриття матчу та
нагородження. У разі відмови до футбольного клубу (команди) застосовуються
дисциплінарні санкції згідно з рішенням КДК «ІФАФ».
18. Футбольному клубу (команді), яка перемогла в матчі за Суперкубок області з
футболу, присвоюється звання «Володар Суперкубку Івано-Франківської
області з футболу».
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19. Команда-володар Суперкубку нагороджується кубком, вимпелом та
грамотою «ІФАФ». Керівники футбольного клубу (команди), тренери, гравці
та обслуговуючий персонал нагороджуються медалями «Володар Суперкубку
області».
20. Футбольний клуб (команда), яка брала участь у матчі за Суперкубок області,
нагороджується вимпелом та грамотою «ІФАФ». Керівники футбольного
клубу (команди), тренери, гравці та обслуговуючий персонал нагороджуються
медалями «ІФАФ».
21. Арбітр, асистенти арбітра, 4-й арбітр, спостерігач арбітражу та делегат, які
проводили матч за Суперкубок області, нагороджуються пам’ятними медалями
«ІФАФ».
22. Ситуації, що не передбачені цим Регламентом, регулюються Регламентом
чемпіонату, першості, розіграшів Кубку та Суперкубку області з футболу
сезону 2022-2023 рр.
23. Зміни та доповнення до цього Регламенту розглядає Комітет з проведення
змагань і надає Виконавчому комітету «ІФАФ» для затвердження.

Комітет з проведення змагань «ІФАФ»
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Додаток № 3
Постанова Виконавчого комітету «ІФАФ» № 46/5 від 02 вересня 2022 року
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
П О С Т А Н О В А № 46/5
02 вересня 2022 року

м. Івано-Франківськ

Про грошові обов’язкові внески та безповоротну фінансову допомогу
асоційованих членів «ІФАФ», футбольних клубів (команд),
арбітрів та спостерігачів арбітражу «ІФАФ» у 2022 році
У відповідності до вимог Статуту Івано-Франківської обласної асоціації
футболу, ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

1.
2.

3.

П О С Т А Н О В Л Я Є:
Інформацію заступника голови, виконавчого директора «ІФАФ» п. В. Сікори
прийняти до відома.
Затвердити розміри грошових обов’язкових внесків та безповоротної
фінансової допомоги у 2022 році:
 Футбольні клуби (команди) учасники чемпіонату та першості області з
футболу сезону 2022-2023 років (осіння частина змагань) – І-ша ліга
(10000,00 грн.), ІІ-га ліга (8000,00 грн.).
 Асоційовані члени «ІФАФ» – 5000,00 грн.
 Футбольний клуб (ПФЛ України) - сезон 2022-2023 років – 5000,00 грн.
 Футбольний клуб (ААФУ) - сезон 2022-2023 років - 3000,00 грн.
 Арбітр першої ліги обласних змагань з футболу – гонорар однієї гри.
 Асистент арбітра першої ліги обласних змагань з футболу - гонорар
однієї гри.
 Спостерігач арбітражу першої ліги обласних змагань з футболу гонорар однієї гри.
 Арбітр другої ліги обласних змагань з футболу - гонорар однієї гри.
 Асистент арбітра другої ліги обласних змагань з футболу - гонорар
однієї гри.
 Спостерігач арбітражу другої ліги обласних змагань з футболу - гонорар
однієї гри.
Зобов’язати сплатити грошові обов’язкові внески та безповоротну фінансову
допомогу до вказаних термінів, а саме:
 До 09.09. 2022 року – футбольні клуби, команди учасники чемпіонату (Іша ліга) області з футболу сезону 2022-2023 років (осіння частина змагань).
 До 16.09. 2022 року – футбольні клуби, команди учасники першості (ІІ-га
ліга) області з футболу сезону 2022-2023 років (осіння частина змагань).
 До 01.12. 2022 року – асоційовані члени «ІФАФ».
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4.

5.

 До 01.12. 2022 року – футбольний клуб (ПФЛ України) - сезон 2022-2023
років.
 До 01.12. 2022 року – футбольний клуб (ААФУ) - сезон 2022-2023 років.
 До 15.10. 2022 року – арбітри, асистенти арбітра, спостерігачі арбітражу
КА «ІФАФ».
Звільнити від оплати грошового обов’язкового внеску асоційованих членів
«ІФАФ», а саме: ГС «Дитячо-юнацька футбольна ліга Івано-Франківської
області», ГО «Асоціація футболу учасників АТО Івано-Франківської
області».
Контроль за виконанням даної постанови покласти на заступника голови,
виконавчого директора «ІФАФ» п. В. Сікору.

Голова «ІФАФ»

А. Бондаренко
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Додаток № 4
Постанова Виконавчого комітету «ІФАФ» № 46/6 від 02 вересня 2022 року
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ «ІФАФ»
П О С Т А Н О В А № 46/6
02 вересня 2022 року

м. Івано-Франківськ

Про розмір оплати арбітражу та інспектування матчів чемпіонату, першості,
розіграшів Кубку та Суперкубку області з футболу сезону 2022-2023 років
(осіння частина змагань).
Заслухавши і обговоривши інформацію заступника голови, виконавчого
директора «ІФАФ» п. В. Сікори, Виконавчий комітет, -

1.
2.

ПОСТАНОВЛЯЄ:
Інформацію заступника голови, виконавчого директора «ІФАФ» п. В. Сікори
прийняти до відома.
Затвердити розміри оплати арбітрам та спостерігачам арбітражу за
проведення матчів чемпіонату, першості, розіграшів Кубку та Суперкубку
області з футболу сезону 2022-2023 років (осіння частина змагань):
ПЕРША ЛІГА
Арбітр
950,00 грн.
Асистент арбітра №1
700,00 грн.
Асистент арбітра №2
700,00 грн.
4-ий арбітр
400,00 грн.
Спостерігач арбітражу
800,00 грн.
ВСЬОГО:
3 550,00 грн.
ДРУГА ЛІГА
Арбітр
Асистент арбітра №1
Асистент арбітра №2
Спостерігач арбітражу
ВСЬОГО:

700,00 грн.
500,00 грн.
500,00 грн.
600,00 грн.
2 300,00 грн.
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КУБОК ОБЛАСТІ
(УСІ СТАДІЇ РОЗІГРАШУ КРІМ 1/2 ФІНАЛУ ТА ФІНАЛЬНОГО
МАТЧУ)
Арбітр
600,00 грн.
Асистент арбітра №1
500,00 грн.
Асистент арбітра №2
500,00 грн.
Спостерігач арбітражу
500,00 грн.
ВСЬОГО:
2 100,00 грн.
КУБОК ОБЛАСТІ (1/2 ФІНАЛУ, ФІНАЛ), СУПЕРКУБОК
Арбітр
900,00 грн.
Асистент арбітра №1
800,00 грн.
Асистент арбітра №2
800,00 грн.
4-ий арбітр
400,00 грн.
Спостерігач арбітражу
800,00 грн.
ВСЬОГО:
3 700,00 грн.
ПРИМІТКА: Оплата за арбітраж та інспектування матчів проводиться
представником приймаючої організації з утриманням всіх видів податків у
відповідності з чинним Законодавством України.
Зобов’язати представників приймаючої організації проводити оплату вартості
проїзду арбітрів та спостерігачів арбітражу у дві сторони на підставі звітних
документів.
4. У випадку відсутності арбітра чи асистента арбітра оплату на харчування
місцевого арбітра та лікаря рекомендувати проводити з розрахунку 350,00
грн. на одного чоловіка в день.
5. Оплату арбітражу та інспектування ввести з 10.09.2022 року.
Контроль за виконанням даної постанови покласти на заступника голови,
виконавчого директора «ІФАФ» п. В. Сікору.
3.

Голова «ІФАФ»

А. Бондаренко
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Додаток № 5
ДИСЦИПЛІНАРНИЙ КОДЕКС «ІФАФ»
ПЕРЕЛІК
дисциплінарних санкцій, які застосовуються
Контрольно-дисциплінарним комітетом
Івано-Франківської обласної асоціації футболу
1. Районні асоціації футболу, їхні футбольні клуби (команди), які беруть участь в
обласних змаганнях з футболу, асоційовані члени «ІФАФ» зобов’язані
виконувати всі вимоги цього Регламенту, виявляючи при цьому високу
дисципліну, організацію, повагу до суперників та глядачів.
2. Керівники футбольних клубів (команд) несуть відповідальність за поведінку
своєї команди й не мають права втручатися в дії арбітрів, спостерігача
арбітражу та делегата.
3. У випадку недисциплінованої поведінки футболістів однієї з команд за
рішенням арбітра та спостерігача арбітражу (делегата) матч може бути
припинений.
4. Футбольні клуби (команди) несуть відповідальність за поведінку офіційних
осіб, членів клубу, глядачів, а також будь-якої іншої особи, яка виконує будьяку місію на будь-якому матчі від імені районної асоціації футболу,
асоційованого члена «ІФАФ», футбольного клубу (команди).
5. Районна асоціація футболу, асоційований член «ІФАФ», футбольний клуб
(команда) несуть відповідальність за громадський порядок і безпеку до, під
час та після матчу на стадіоні та прилеглій до нього території.
6. За невиконання вимог Статуту «ІФАФ», Регламенту обласних змагань, рішень
керівних органів «ІФАФ» до районних асоціацій футболу, асоційованих
членів «ІФАФ», футбольних клубів (команд) рішенням КДК «ІФАФ»
застосовуються дисциплінарні санкції.
7. Районні асоціації футболу, асоційовані члени «ІФАФ», футбольні клуби
(команди) зобов’язані виконувати рішення КДК «ІФАФ».
8. За невиконання або несвоєчасне виконання районними асоціаціями футболу,
асоційованими членами «ІФАФ», футбольними клубами (командами) рішень
керівних органів «ІФАФ», КДК, Апеляційного комітету «ІФАФ» Конференція
та Виконавчий комітет «ІФАФ» можуть застосувати до них більш суворі
дисциплінарні санкції.
I. Стосовно постійних та асоційованих членів «ІФАФ»:





попередження;
суворе попередження;
призупинення членства в «ІФАФ»;
позбавлення членства в «ІФАФ».
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II. Стосовно офіційних осіб, керівників футбольних клубів (команд),
тренерів, лікарів, обслуговуючого персоналу:





попередження;
суворе попередження;
грошовий обов’язковий внесок – «ГОВ»;
відсторонення (умовне відсторонення) від виконання службових функцій
на певну кількість матчів, певний період часу або безстроково;
 відсторонення від діяльності, пов’язаної з футболом (певний період часу
або безстроково).
Вказані дисциплінарні санкції застосовуються:
 за винесення арбітром дисциплінарної санкції у вигляді попередження
(«жовта» картка) – «ГОВ» 500 грн;
 за винесення арбітром дисциплінарної санкції у вигляді вилучення
(«червона» картка) – «ГОВ» 1000 грн;
 за грубий випад, неетичну, некоректну поведінку, вислови на адресу
«ІФАФ» та її офіційних представників – «ГОВ» 1000 грн;
 за грубе порушення вимог та умов проведення обласних змагань, що
визначені Регламентом – «ГОВ» 500 грн;
 за грубі, неетичні випади на адресу арбітрів, спостерігачів арбітражу та
делегатів – «ГОВ» 1000 грн;
 за неетичну, некоректну поведінку до/під час/після матчу – «ГОВ» 500 грн;
 за невиконання вимог Регламенту стосовно оформлення документації (в
т.ч. неохайне заповнення рапорту арбітра) – «ГОВ» 500 грн;
III. Стосовно футбольних клубів (команд):











попередження;
суворе попередження;
грошовий обов’язковий внесок – «ГОВ»;
анулювання результату матчу;
позбавлення 3 (трьох) очок у турнірній таблиці чемпіонату, першості
області;
проведення матчу на нейтральному полі;
умовна дискваліфікація стадіону (футбольного поля);
дискваліфікація стадіону (футбольного поля);
тимчасове позбавлення подальшої участі в чемпіонаті, першості,
розіграшів Кубку та Суперкубку області з футболу;
виключення зі складу учасників обласних змагань.

Вказані дисциплінарні санкції застосовуються:
 за участь у матчі дорослих складів гравців 2008 р.н. та молодші, – «ГОВ»
500 грн;
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 за неявку на матч чемпіонату, першості без поважних причин та у випадку
доведення вини клубу/команди: «ГОВ» 5000 грн і технічна поразка (–:+);
 за неявку на матч розіграшу Кубку області без поважних причин та у
випадку доведення вини клубу/команди: «ГОВ» 10000 грн і технічна
поразка (–:+);
 за неявку на матч розіграшу Кубку чемпіонів міст та районів області без
поважних причин та у випадку доведення вини клубу/команди: «ГОВ»
3000 грн і технічна поразка (–:+);
 за запізнення на матч обласних змагань (матч не відбувся) та у випадку
доведення вини клубу/команди – «ГОВ» 2000 грн і технічна поразка (–:+);
 за запізнення на матч обласних змагань (матч відбувся) – «ГОВ» 300 грн;
 за відмову чемпіона області брати участь у чемпіонаті України серед
аматорських команд – «ГОВ» 30000 грн;
 за відмову володаря Кубку області брати участь у розіграші Кубку України
серед аматорських команд – «ГОВ» 15000 грн;
 за відмову почати, продовжити матч або самовільний вихід команди з
поля – «ГОВ» 3000 грн і технічна поразка (–:+);
 за відмову взяти участь (неявка) у матчі за Суперкубок області – «ГОВ»
5000 грн і технічна поразка (–:+);
 при виявленні підкупу команди суперника, командам зараховується
технічна поразка (–:–) та на команди накладається «ГОВ» по 5000 грн;
 при виявленні домовленості між командами про результат матчу їм
зараховується технічна поразка (–:–) та на команди накладається «ГОВ» по
5000 грн;
 при виявленні факту підкупу бригади арбітрів, спостерігача арбітражу
(делегата) команда позбавляється 3 (трьох) очок, та на неї накладається
«ГОВ» 5000 грн;
 за спробу підкупу команди суперника – «ГОВ» 2000 грн;
 за спробу підкупу бригади арбітрів, спостерігача арбітражу (делегата) –
«ГОВ» 1000 грн;
 за провокаційні дії футболістів або представників футбольних клубів
(команд), які викликали безпорядки на стадіоні (футбольному полі) –
«ГОВ» 3000 грн;
 за незабезпечення безпеки команди гостей, бригади арбітрів, спостерігача
арбітражу та делегата до, під час та після матчу – «ГОВ» 2000 грн;
 за незабезпечення охорони транспортного засобу команди гостей, бригади
арбітрів, спостерігача арбітражу (делегата) до, під час та після матчу –
«ГОВ» 3000 грн;
 за невиконання умов та вимог, що пред’являються до стадіонів та
футбольних полів Регламентом обласних змагань з футболу – «ГОВ» 1000
грн і технічна поразка (–:+);

47

 за незабезпечення громадського порядку на стадіоні (футбольному полі)
до, під час та після матчу, у т.ч. використання заборонених банерів,
димових шашок, петард, фаєрів тощо – «ГОВ» 2000 грн;
 За невиконання вимог Тимчасового протоколу для організації та
проведення матчів чемпіонату, першості, розіграшу Кубку та Суперкубку
області з футболу сезону 2022-2023 років в умовах воєнного стану –
«ГОВ» 1000 грн;
 за участь у матчі заявленого, але не внесеного в рапорт арбітра гравця, –
«ГОВ» 500 грн і технічна поразка (–:+);
 за участь у матчі неоформленого у встановленому порядку або підставного
футболіста – «ГОВ» 2000 грн, технічна поразка (–:+) у випадку перемоги
або нічиї команди, у якій грав даний футболіст;
 за внесення в рапорт арбітра неоформленого у встановленому порядку або
підставного футболіста, який під час матчу не виходив на футбольне
поле, – «ГОВ» 1000 грн, результат матчу залишається в силі;
 за участь у матчі дискваліфікованого футболіста – «ГОВ» 500 грн, технічна
поразка (–:+) у випадку перемоги або нічиї команди, у якій грав даний
футболіст;
 за внесення в рапорт арбітра дискваліфікованого футболіста, який під час
матчу не виходив на футбольне поле – «ГОВ» 500 грн, результат матчу
залишається в силі;
 за внесення в рапорт арбітра дискваліфікованої офіційної особи клубу –
«ГОВ» 500 грн;
 якщо команда прибула на матч у неповному складі, і матч було припинено
через те, що в команді на полі залишилося менше 7-ми футболістів –
«ГОВ» 1000 грн і технічна поразка (–:+);
 за не проведення відеозапису матчу чемпіонату, першості (окремих матчів
на вимогу «ІФАФ»), розіграшу Кубку області – «ГОВ» 1000 грн;
 за непредставлення на вимогу «ІФАФ» відеозапису матчу чемпіонату,
першості, розіграшу Кубку області – «ГОВ» 1000 грн;
 за відмову, незабезпечення команді гостей умов (місця) для проведення
відеозапису матчу – «ГОВ» 500 грн;
 за повторне (більше одного разу) невиконання рішень керівних органів
«ІФАФ», рішень КДК та Апеляційного комітету – «ГОВ» 2000 грн;
 за систематичне (більше двох разів) невиконання рішень керівних органів
«ІФАФ», рішень КДК та Апеляційного комітету «ІФАФ» футбольний клуб
(команда) позбавляється 3 (трьох) очок у турнірній таблиці чемпіонату,
першості області;
 за невиконання постанови Виконавчого комітету «ІФАФ» (оплата бригади
арбітрів та спостерігача арбітражу) – «ГОВ» 1000 грн, якщо матч відбувся;
 за невиконання постанови Виконавчого комітету «ІФАФ» (оплата бригади
арбітрів та спостерігача арбітражу) – «ГОВ» 2000 грн і технічна поразка
(–:+), якщо матч не відбувся;
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 у випадку, якщо кольори форми команди гостей та господарів
співпадають, а команда гостей не має іншої, унаслідок чого не проведено
матч – «ГОВ» 1000 грн і технічна поразка (–:+);
 за відмову взяти участь у церемоніях відкриття та нагородження
фінального матчу розіграшу Кубку області та матчу за Суперкубок
області – «ГОВ» 2000 грн;
 за відмову керівників футбольного клубу, футболістів узяти участь в
урочистих заходах з нагоди вшанування лауреатів футбольного сезону –
«ГОВ» 2000 грн;
 за надання «ІФАФ» фіктивних документів з оплати грошового
обов’язкового внеску – «ГОВ» 2000 грн;
 за порушення графіку заявкової компанії – «ГОВ» 200 грн;
 за відсутність радіофікації під час матчу та невідповідність вимогам
дикторського тексту – «ГОВ» 500 грн;
 за відсутність юних футболістів для подачі м’ячів під час матчу – «ГОВ»
300 грн;
 за втрату «ID-картки футболіста» або заявкового аркуша – «ГОВ» 100 грн;
 за порушення Регламенту (паління в технічній зоні) – «ГОВ» 500 грн;
 за порушення Регламенту (прояви расизму тощо) – «ГОВ» 2000 грн;
 несанкціонована поява в ігровій зоні сторонньої особи – «ГОВ» 500 грн;
 у випадку відсутності лікаря або працівника правоохоронних органів під
час матчу (матч припинений) – «ГОВ» 500 грн і технічна поразка (–:+);
 у випадку відсутності лікаря або працівника правоохоронних органів до
початку матчу (матч не відбувся) – «ГОВ» 1000 грн і технічна поразка
(–:+);
 неетична, неспортивна (недисциплінована) поведінка футболістів,
офіційних та інших осіб клубу, до, під час та після матчу – «ГОВ» 1000
грн;
 припинення матчу через недисципліновану, агресивну поведінку
футболістів однієї або обох команд – «ГОВ» 5000 грн. та анулювання
результатів матчу з подальшим зарахуванням технічної поразки команді«винуватиці» / командам-«винуватицям» - (–:+) / (–:–);
 неналежна підготовка до проведення матчу або неналежна організація
матчу клубом-господарем поля, що призвело до: матч розпочався з
запізненням – «ГОВ» 500 грн; матч не відбувся – «ГОВ» 1000 грн і
технічна поразка (–:+);
 умисне втручання офіційної особи клубу (команди) в хід матчу, у т.ч.
вкидання м’яча (сторонніх предметів) на поле – «ГОВ» 1000 грн;
 за відмову делегувати гравців до складу збірної Івано-Франківської області
– «ГОВ» 3000 грн;
 недотримання термінів сплати грошових обов’язкових внесків згідно з
рішеннями керівних органів «ІФАФ» – «ГОВ» 1000 грн.
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IV. Стосовно стадіонів та футбольних полів, на яких проводяться матчі
чемпіонату, першості та розіграшів Кубку та Суперкубку області з
футболу:





попередження;
суворе попередження;
грошовий обов’язковий внесок – «ГОВ»;
умовна дискваліфікація або дискваліфікація стадіону (футбольного поля)
на певну кількість матчів або певний період часу.

Вказані дисциплінарні санкції застосовуються:
 за незабезпечення громадського порядку на стадіоні (футбольному полі)
до, під час та після матчу;
 за незабезпечення вимог Регламенту обласних змагань з футболу.
V. Стосовно футболістів команд:
1. Дискваліфікація (умовна дискваліфікація) за проступки, які були допущені під
час проведення матчів чемпіонату, першості, розіграшів Кубку та Суперкубку
області з футболу:
 за повторне порушення після отримання попередження в одному матчі
(друга жовта картка) – 1 матч;
 за позбавлення суперника очевидної гольової можливості – 1 матч;
 за грубу гру з ризиком нанесення травми супернику – до 3 матчів;
 за образливі жести, слова на адресу партнера, суперника, арбітра,
асистентів арбітра, спостерігача арбітражу, делегата, офіційних осіб та
глядачів – до 5 матчів;
 за нецензурні вирази на адресу партнера, суперника, арбітра, асистентів
арбітра, спостерігача арбітражу, делегата, офіційних осіб та глядачів – до 5
матчів;
 за удар суперника, партнера по команді – до 5 матчів;
 за бійку на стадіоні (футбольному полі) під час або після гри – до 8 матчів;
 за грубу гру з нанесенням важкої травми – до 5 матчів;
 за напад або удар арбітра, асистентів арбітра, 4-го арбітра, спостерігача
арбітражу, делегата, офіційних осіб «ІФАФ» – 10 матчів;
 за відмову (неявка) взяти участь у НТЗ та матчах збірної ІваноФранківської області – 5 матчів.
2. Дискваліфікація на певний термін:
 за погрозу помсти, спробу фізичного впливу на арбітрів, асистентів
арбітра, спостерігача арбітражу, делегата та офіційних осіб «ІФАФ»;
 за участь футболістів одночасно в чемпіонаті, першості, розіграшах Кубку
та Суперкубку Івано-Франківської області та в чемпіонатах, першостях і
розіграшах Кубку інших областей, у т.ч. міст та районів – дискваліфікація
футболіста терміном на 1 (один) календарний рік;
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 за будь-який прямий або через посередника контакт з іншим футбольним
клубом (командою), участь у тренуваннях і матчах за цю команду без
згоди тієї команди, за яку він заявлений (зареєстрований).

Контрольно-дисциплінарний комітет «ІФАФ»
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Додаток № 6
ДИСЦИПЛІНАРНІ ПРАВИЛА
Комітету арбітрів та Комітету з питань стадіонів
і безпеки проведення змагань «ІФАФ»
Відповідальність арбітрів
1. Комітет арбітрів «ІФАФ» застосовує дисциплінарні санкції до арбітра,
асистентів арбітра та 4-ого арбітра (далі – арбітр) аж до відсторонення від
арбітражу змагань або відмови від його послуг.
2. У контексті обласних змагань з футболу до арбітрів можуть бути застосовані
дисциплінарні санкції:
тимчасове відсторонення від арбітражу;
відсторонення від арбітражу на визначений термін.
3. Дисциплінарні санкції застосовуються до арбітрів за такі порушення вимог
Регламентів:
3.1. Неявка на навчально-тренувальний збір, семінар, нараду без поважних
причин перед початком спортивного сезону або другого кола змагань –
відсторонення від арбітражу матчів на визначений термін.
3.2. Невиконання встановлених Комітетом арбітрів нормативів з фізичної
і / або теоретичної підготовки перед початком спортивного сезону або
другого кола змагань – відсторонення від арбітражу матчів на
визначений термін аж до відмови від його послуг.
3.3. Несвоєчасне (пізніше чотирьох днів до початку матчу) повідомлення
Комітету арбітрів про неможливість виконання призначення на матч:
 вперше – попередження;
 повторно – відсторонення від арбітражу на 1 (один) матч;
 у разі подальшого порушення – відсторонення від арбітражу на
визначений термін.
3.4. Неприбуття на календарний матч без поважних причин – відсторонення
від арбітражу на визначений термін.
3.5. Несвоєчасне відправлення рапорту арбітра суб’єкту, визначеному
Регламентом змагань, або неохайне його оформлення:
 вперше – попередження;
 повторно – відсторонення від арбітражу на 1 (один) матч у лізі,
відповідній статусу арбітра.
3.6. Відсторонення від арбітражу всіх матчів на визначений термін за:
 упереджений арбітраж матчу;
 фальсифікацію записів у рапорті арбітра про вилучення та
попередження;
 невнесення до Рапорту арбітра вилучень і попереджень, що мали
місце до, під час та після матчу;
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 приховування фактів неетичної, некоректної поведінки футболістів,
офіційних осіб або глядачів щодо арбітрів чи інших осіб.
4. Дисциплінарні санкції до арбітрів за порушення морально-етичних норм:
4.7. Порушення Положення про основні умови діяльності арбітрів, асистентів
арбітра, четвертого арбітра та загальновизнаних у суспільстві правил
поведінки та норм моралі під час відрядження для арбітражу матчу,
зокрема – неправомірні вимоги до умов свого перебування на стадіоні,
надання будь-яких додаткових послуг, пільг або знаків поваги –
відсторонення від арбітражу матчів усіх рівнів на визначений термін.
4.8. Неетичне, некоректне ставлення до делегата, спостерігача арбітражу,
футболістів, офіційних осіб або глядачів – відсторонення від арбітражу
матчів усіх рівнів на визначений термін.
5. У разі відсторонення від матчів у лізі, що відповідає статусу арбітра, можливе
переведення до ліги, нижчої за рангом, на визначений термін.
6. Дисциплінарна санкція, яка застосована до арбітра, діє у відповідній частині
змагань або наступному спортивному сезоні, якщо Комітет арбітрів не прийме
інше рішення.
7. Комітет арбітрів може тимчасово утриматися від призначення арбітра для
проведення матчів на період з'ясування обставин щодо допущених арбітром
порушень, а також інших конфліктних ситуацій, пов'язаних з діяльністю
арбітра.
8. Якщо арбітр не згоден з оцінкою спостерігача арбітражу за арбітраж матчу,
він має право звернутися до Комітету арбітрів для перегляду та можливості
зміни оцінки.
9. Рішення Комітету арбітрів може бути оскаржене до Виконкому, КДК,
Апеляційного комітету «ІФАФ», окрім питань, пов’язаних з трактуванням та
застосуванням Правил гри у футбол.
Відповідальність спостерігачів арбітражу та делегатів
1. Комітет арбітрів і Комітет з питань стадіонів та безпеки проведення змагань
«ІФАФ» можуть застосовувати дисциплінарні санкції до спостерігачів
арбітражу та делегатів аж до відсторонення від інспектування та делегування
змагань або відмови від їх послуг за помилки під час проведення матчів
обласних змагань, а також інші конфліктні ситуації, пов’язані з їхньою
діяльністю. Рішення Комітетів вступає в силу з дати їх прийняття.
2. У контексті обласних змагань з футболу до спостерігачів арбітражу та
делегатів можуть бути застосовані дисциплінарні санкції:
а) Відсторонення від інспектування (делегування) на визначений термін.
б) Тимчасове відсторонення від інспектування (делегування).
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Дисциплінарні санкції до спостерігачів арбітражу та делегатів за:
2.1. Неприбуття на навчально-практичний семінар, нарад або педагогічне
тестування перед початком спортивного сезону або другого кола змагань
без поважних причин – відсторонення від інспектування (делегування)
на визначений термін.
2.2. Запізнення на призначений матч без поважних причин:
 вперше – відсторонення від інспектування (делегування) на 1
(один) матч;
 повторне – відсторонення від інспектування (делегування) на
визначений термін.
2.3. Неохайно заповнений рапорт спостерігача арбітражу (делегата) або
несвоєчасне подання рапорту спостерігача арбітражу (делегата) суб’єкту,
визначеному Регламентом:
 вперше – попередження;
 повторно – відсторонення від інспектування (делегування) на
визначений термін.
2.4. Відсторонення від інспектування (делегування) на визначений термін за:
 упереджене інспектування (делегування);
 фальсифікацію або надання недостовірної інформації при
заповнені рапорту спостерігача арбітражу (делегата) матчу;
 неприбуття на призначений матч без поважних причин;
 порушення морально-етичних норм поведінки до, під час та після
закінчення матчу.
2.5. Недотримання делегатом вимог регламентних документів щодо
організації та проведення матчу – відсторонення від виконання
функціональних обов’язків на визначений термін.
3. Комітет арбітрів і Комітет з питань стадіонів та безпеки проведення змагань
«ІФАФ» може тимчасово утриматися від призначення на матчі спостерігача
арбітражу (делегата) для з'ясування обставин щодо допущених порушень, а
також інших конфліктних ситуацій, пов'язаних з діяльністю спостерігача
арбітражу (делегата).
4. Дисциплінарна санкція, яка застосована до спостерігача арбітражу (делегата),
діє у відповідній частині змагань або наступному спортивному сезоні, якщо
Комітет арбітрів або Комітет з питань стадіонів та безпеки проведення змагань
«ІФАФ» не прийме інше рішення.
5. Рішення Комітету арбітрів або Комітету з питань стадіонів та безпеки
проведення змагань «ІФАФ» може бути оскаржене до Виконкому, КДК,
Апеляційного комітету «ІФАФ», окрім питань, пов’язаних з методикою
оцінювання арбітражу матчу або питань виконання функціональних
обов’язків делегата, визначених Регламентними документами.
Комітет арбітрів «ІФАФ»
Комітет з питань стадіонів та безпеки проведення змагань «ІФАФ»
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Додаток № 7
Тимчасовий протокол
для організації та проведення матчів чемпіонату, першості,
розіграшів Кубку та Суперкубку області з футболу сезону 2022-2023 років
в умовах воєнного стану
1. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ.
1.1. Даний Тимчасовий протокол для організації та проведення футбольних
матчів в умовах воєнного стану розроблено та погоджено за участі
представників Комітету з проведення змагань та Комітету з питань стадіонів
та безпеки проведення змагань «ІФАФ» з урахуванням вимог органів
державної та місцевої влади.
1.2. Перед початком матчу футбольним клубам (командам) необхідно
призначити особу, відповідальну за дотримання організаційних заходів та
заходів безпеки при проведенні даної гри. Прізвище та ім’я відповідальної
особи фіксується в рапорті делегата-спостерігача арбітражу в розділі
«Організація матчу».
1.3. Футбольні матчі проводяться на стадіонах (футбольних полях), які
відповідають вимогам Регламенту змагань та мають укриття на своїй
території або в безпосередній близькості.
1.4. Матчі проводяться без глядачів, за участі не більше як 85 осіб,
включаючи офіційних членів команд учасниць, персонал стадіону та осіб
задіяних в організації і проведенні матчу.
2. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ МАТЧУ. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ.
2.1. Матчі не можуть розпочинатися пізніше 14.00 у вересні 2022 року, 13.00
у жовтні 2022 року, 12.00 у листопаді 2022 року (за винятком, коли початок
матчу переноситься через оголошення у регіоні, де проводиться матч,
повітряної тривоги. Рішення щодо обмеження початку матчів у 2023 році за
потреби приймає Комітет з проведення змагань «ІФАФ» перед початком
весняної частини змагань сезону 2022/2023.
2.2. Перед початком матчу:
Особливу увагу звернути на ретельний огляд стадіону на предмет виявлення
вибухонебезпечних предметів, огляду допущених до стадіону осіб та
транспортних засобів.
3. ЗАХОДИ У РАЗІ ОГОЛОШЕННЯ ПОВІТРЯНОЇ ТРИВОГИ.
ВИЗНАЧЕННЯ РЕЗУЛЬТАТУ МАТЧУ.
У разі отримання інформації про оголошення повітряної тривоги (або
іншої загрози для безпеки учасників матчу) відповідальна особа за
дотримання організаційних заходів та заходів безпеки при проведенні матчу
приймає рішення щодо термінової евакуації всіх присутніх на стадіоні в
укриття. Для цього диктор стадіону або відповідальна особа у гучномовець
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оголошують попередньо узгоджений текст: «Увага! Повітряна тривога!
Просимо всіх прослідувати до укриття!».
Після оголошення повітряної тривоги арбітр матчу одразу дає свисток
про зупинку матчу та разом з командами слідує до укриття.
Матч поновлюється лише після закінчення повітряної тривоги. При
необхідності команди перед поновленням гри проводять розминку,
тривалістю до 10-ти хвилин.
Якщо тривалість повітряної тривоги перевищує 120 хвилин, арбітр матчу
спільно з делегатом-спостерігачем арбітражу та за погодженням
представників обох команд можуть продовжити матч за умови можливості
його завершення у світловий час.
Якщо тривалість повітряної тривоги перевищує 120 хвилин і матч не
розпочався або не завершився, то даний випадок розглядає Комітет з
проведення змагань за участю представників команд-учасників даного матчу.
4. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ.
Відповідальність за дотримання вимог чинного законодавства, вимог
Кабінету Міністрів України та даного Тимчасового протоколу покладається
на команду-господаря матчу.
За невиконання вимог, передбачених даним Тимчасовим протоколом та
чинним законодавством, органи здійснення футбольного правосуддя
«ІФАФ» можуть застосовувати до футбольних клубів (команд) санкції
передбачені Дисциплінарними правилами «ІФАФ».
Ситуації, які непередбачені Тимчасовим протоколом розглядаються та
регулюються рішенням Комітету з проведення змагань «ІФАФ».

Адміністрація «ІФАФ»
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КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ
АДМІНІСТРАЦІЯ «ІФАФ»






Клим Тарас Петрович – перший заступник голови «ІФАФ»
(тел.моб. 050-373-57-73; e-mail: ifoff1990@gmail.com)
Сікора Василь Васильович – заступник голови, виконавчий
директор «ІФАФ»
(тел.моб. 050-555-31-61; 068-590-46-03;e-mail: ifoff1990@gmail.com)
Волосянко Олег Степанович – відповідальний секретар «ІФАФ»
(тел.моб. 050-755-67-87; e-mail: ifoff1990@gmail.com)
Данилевський Ігор Борисович – головний спеціаліст «ІФАФ»
(тел.моб. 050-953-11-60; e-mail: ifoff1990@gmail.com)
Костюк Тетяна Дмитрівна – бухгалтер «ІФАФ»
(тел.моб. 050-768-36-75; e-mail: ifoff1990@gmail.com)
КОМІТЕТ АРБІТРІВ «ІФАФ»



Марцинюк Михайло Степанович – голова Комітету арбітрів «ІФАФ»
(тел.моб. 097-641-86-63; 050-244-30-32; e-mail: mms.mmm@ukr.net)
КОМІТЕТ З ПИТАНЬ СТАДІОНІВ
ТА БЕЗПЕКИ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ «ІФАФ»



Овчар Ігор Іванович – заступник голови Комітету з питань стадіонів
та безпеки проведення змагань «ІФАФ»
(тел.моб. 050-590-94-03; 097-459-54-58; e-mail: ovchar.igor@ukr.net)
КОНТРОЛЬНО-ДИСЦИПЛІНАРНИЙ КОМІТЕТ «ІФАФ»



Красніков Тарас Валерійович – голова Контрольно-дисциплінарного
комітету «ІФАФ»
(тел.моб. 098-722-72-38; e-mail: t.krasnikov@moris.law)
АПЕЛЯЦІЙНИЙ КОМІТЕТ «ІФАФ»



Кошик Орест Іларіонович – голова Апеляційного комітету «ІФАФ»
(тел.моб. 050-567-77-71; e-mail: orestkoshyk@ukr.net)
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