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ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ 

 

«БІЗНЕС ЛІГИ МІСТА ЛЬВОВА З ФУТЗАЛУ 2017/2018 РОКІВ» 

  

 

БІЗНЕС ЛІГА – це окремий напрямок діяльності Асоціації футзалу Львівщини, який 

охоплює проведення турнірів, чемпіонатів серед компаній міста Львова та Львівської 

області, різних форм власності та діяльності, виокремлюючи проведення змагань за 

певною галузевою ознакою діяльності. 

 

РОЗДІЛ 1. КОНЦЕПЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ ЧЕМПІОНАТУ 

Стаття 1.  Мета та завдання 
 

Асоціація футзалу Львівщини відновлює традиції спорту у бізнес середовищі нашого міста. 

Основна мета допомогти компаніям мотивувати своїх працівників та давати можливість 

активного відпочинку та досягнення наступних цілей : 

1.1. Отримати можливість неформального спілкування, що сприяє росту корпоративного 

духу у компанії. 

1.2 Зрозуміти, що у спорті як у бізнесі ставляться цілі та  досягаються результати, колектив 

навчається працювати, як єдина команда 

1.3 Зняти стрес після робочого дня 

1.4 Активно відпочити та отримати задоволення від гри 

1.5 Налагодити комунікацію із іншими компаніями, обмін контактами та можливостями 

 

Стаття 2. Менеджмент 

 
2.1. Контроль проведення змаганнями  здійснюється Президією Асоціації футзалу 

Львівщини.  

2.2. Керівництво змагань здійснює «Львівське міське відділення Асоціації футзалу 

Львівщини» та Комітет із проведення змагань АФЛ. Виключні повноваження по організації 

проведення змагань, забезпечення виконання усіх необхідних умов для проведення ігор на 

високому професійному рівні. 



2.3. Призначення арбітрів та спостерігачів здійснює спеціально арбітражна комісія АФЛ, яка 

несе відповідальність за якісний арбітраж. 

 

Стаття 3. Структура проведення змагань 

 

3.1. «Бізнес ліга футзалу міста Львова сезону 2017/2018» передбачає проведення 

чемпіонатів у трьох лігах : ELITE Business League, GOLD Business League, SILVER 

Business League. 

3.2.  Проведення «Lviv Business Cup 2017» серед команд ELITE Business League 

2017/2018, GOLD Business League 2017/2018, SILVER Business League 2017/2018 за 

кубковою системою 

3.3. Окремий чемпіонат провести серед працівників ІТ-компаній міста Львова «ІТ-ліга 

футзалу Львова» 

3.4. Турнір серед Банківських працівників міста Львова 

3.5. Турнір серед працівників «HoReCa» у місті Львові 

3.6. Турнір серед державних та комунальних структур міста Львова 

3.7. Турнір серед будівельних компаній міста Львова 

 

РОЗДІЛ 2. УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ 

Стаття 4. Реєстрація команди для участі в змаганнях 

4.1.  Реєстрація команд на участь в змаганнях здійснюється у терміни, визначені 

Асоціацією футзалу Львівщини  

4.2.  Реєстрація команди на участь в змаганнях включає в себе заповнення та скерування 

на адресу «Львівського міського відділення Асоціації футзалу Львівщини»: 

- реєстраційної форми – заявкового листа встановленого зразку; 

- розписки гравців команди встановленої Асоціацією форми; 

- лікарських довідок гравців команди щодо можливості брати участь у змаганнях; 

- логотипу команди та фото кожного заявленого гравця команди; 

- історії створення команди та відзнак команди у турнірах (за наявності). 

 

Стаття 5. Умови участі в змаганнях 

 

5.1. До участі в змаганнях допускаються команди, які виконали вимоги Асоціації щодо 

реєстрації команди та участі в чемпіонаті, сплатили членський внесок, ознайомилися з 

даним положення та беруть на себе зобов’язання виконувати його норми та положення. 

5.2.  Команда повинна мати назву, а також визначити свого представника (це може бути 

тренер або капітан команди), який буде представляти команду на зборах представників 

команд.  

5.3. Команда повинна мати ігрову форму, яка складається із футболки з номером, шортів, 

гетрів, щитків та футзального взуття, яке не може пошкодити покриття спортивного 

майданчика  

5.4. Заміна гравців під час проведення матчу відбувається у технічній зоні виключно через 

передачу маніжки, гравець який сходить із поля отримує маніжку від гравця який 

виходить на його заміну 

5.5. До реєстраційної форми - заявочного листа команди може бути включено до 20 

(двадцяти) гравців 

5.6. До заявкового листа команди, яка приймає участь у чемпіонаті «Бізнес ліга футзалу 

міста Львова сезону 2017/2018» можуть бути включені гравці згідно пункту 5.7 та 5.8 



5.7. Два гравці – працівники суміжних компаній за умови спільної галузевої діяльності, 

рішення за організаторами змагань 

5.8. Три гравці – не працівники компанії  

5.9. ELITE Business League – за згодою організаторів турніру приймаються заявки. 

5.10. GOLD Business League – заборонено заявляти гравців, які грають за Прем’єр ліга, 

Перша, ліга чемпіонату області з футболу 2016/2017р.р., Гранд, Перша, Друга ліга 

футзалу Львова 2017/2018р.р.  

5.11. SILVER Business League – можуть заявлятися виключно працівники компанії. 

5.12.  Організатори турніру залишають за собою право вирішувати про можливість гравцям 

приймати участь у чемпіонаті, якщо подана інформація про гравців не відповідає 

дійсності. 

5.13. Гравцеві забороняється одночасно бути заявленим та грати за дві різні команди у 

різних дивізіонах Бізнес ліги 

5.14. До участі у змаганнях не допускаються:  

- гравці з заявкового листа команд «Екстра-ліги» та гравці, які виступають за іноземні 

клуби (згідно трансферів ФФУ); 

- гравці команд Першої ліги з футзалу; 

- гравці професійних футбольних ліг (Прем’єр-ліга, Перша ліга); 

- гравці, вік яких менше 15 (п’ятнадцять) років на день подання заявки 

 

 

Стаття 6. Трансфери під час Чемпіонату 

6.1. Гравцеві заборонено переходити з однієї команди в іншу протягом проведення усього 

чемпіонату. 

6.2. Додаткове внесення гравців до заявкового листа команди може бути проведено лише 

після завершення першого кола ігор. При цьому, додатково заявити можна не більше 2 

(двох) гравців, виключно працівників компанії, не можуть грати у Гранд, Перша ліга футзалу 

Львова 2017/2018 

 

Розділ 3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ 

Стаття 7. 

7.1.  Чемпіонат проводиться у два кола. Календар другого кола ігор є ідентичним першому, 

Матч складається із двох таймів по 20хв. брудного часу, остання хвилина другого тайму 

чистий час. 

7.2. Чемпіонат проводиться на спортивних майданчиках, пристосованих для футзалу, 

визначених Асоціацією футзалу Львівщини, у дні та години згідно Календаря змагань . 

Забороняється перенесення матчів,  крім форс-мажорних обставин, передбачених цим 

Положенням, чи внесення змін у розклад змагань без рішення Президії Асоціації футзалу 

Львівщини. За рішенням Президії Асоціації футзалу Львівщини можливі зміни у розкладі за 

певних умов. 

7.3. Всі матчі Чемпіонату Львівщини з футзалу проводяться виключно за наявності 

представника Асоціації, арбітрів, медичного працівника, заповнених протоколів матчу та 

умов, придатних для проведення спортивних змагань. 

7.4. Матчі Чемпіонату проводяться відповідно до діючих в Україні Правил гри в футзал із 

змінами та доповненнями, затвердженими Міжнародною Радою футбольних асоціацій 

(IFAB) із дотриманням особливостей, визначених цим Положенням. 

7.5. За результатами матчу, очки командам до турнірної таблиці Чемпіонату Львівщини з 

футзалу 2017/2018р.р. нараховуються наступним чином:  

- за перемогу - три очки.  

- за нічию - одне очко.  

- за поразку - очки не нараховуються. 

 



 

Стаття 8. Арбітраж змагань 

8.1. Арбітраж та спостереження арбітражу (у тих лігах, де воно передбачене) Чемпіонату 

Львівщини з футзалу проводиться арбітрами та спостерігачами, список яких складається 

комітетом арбітражу Асоціації футзалу Львівщини та затверджується Президією Асоціації.  

8.2. На кожну гру Чемпіонату призначаються два, а у визначених Асоціацією футзалу 

Львівщини лігах три арбітри, які наділяються виключними повноваженнями для 

забезпечення повного дотримання правил гри всіма учасниками змагань.   

8.3. Прохання від команд або інших осіб щодо заміни арбітрів, призначених на гру, до 

розгляду не приймаються.  

8.4. Рішення арбітрів за будь-якими фактами, пов’язаними з грою та її результатом, 

включаючи рішення зараховувати гол чи ні, чи застосуванням дисциплінарних санкцій, є 

остаточними. 

8.5. Арбітри можуть змінити рішення лише у випадку, якщо вони вважають його 

помилковим, але за умови, що гру після цього ще не було поновлено.  

8.6. Арбітри мають право зупиняти, тимчасово припиняти, чи, за погодженням з Президією 

Асоціації футзалу Львівщини, відміняти матч через будь-яке зовнішнє втручання, 

несприятливі погодні умови, а також через неспортивну поведінку футболістів чи інших 

осіб.  

8.7. Арбітри не несуть відповідальність за будь-яку травму, отриману гравцем, 

представником команди чи глядачем. 

Стаття 9. Визначення місць команд за підсумками Чемпіонату 

9.1. Команда - переможець Чемпіонату «Бізнес ліга футзалу міста Львова сезону 2017/2018» 

команди, що посіли друге та третє місця - призери Чемпіонату, а також місця команд - 

учасниць Чемпіонату у всіх лігах змагань, визначаються за більшою кількістю турнірних 

очок, визначених п.6.8. цього Положення, набраних командами за підсумками всіх матчів за 

правилами, встановленими цим Положенням. 

9.2. У разі рівної кількості турнірних очок у двох або більше команд, за винятком випадку, 

передбаченого п.9.1. статті 9 даного Положення, вище місце надається команді, яка:  

- має більшу кількість турнірних очок, набраних в матчах Чемпіонату між цими командами; 

- має кращу різницю забитих та пропущених м'ячів в матчах «Бізнес ліга футзалу міста 

Львова сезону 2017/2018» між цими командами; 

- має кращу різницю забитих та пропущених м'ячів у всіх матчах; 

- має більшу кількість забитих м'ячів у всіх матчах;  

- має більшу кількість перемог у всіх матчах;  

- має меншу кількість балів, нарахованих команді протягом «Бізнес ліга футзалу міста 

Львова сезону 2017/2018» за дисциплінарні санкції з розрахунку: попередження – 1 бал, 

вилучення – 5 балів. 

Стаття 10. Золотий матч 

10.1. У разі, коли дві команди за підсумками всіх ігор  Чемпіонату Бізнес ліги Львівщини з 

футзалу мають рівну кількість турнірних очок та посідають за цими показниками відповідно 

перше та друге місця, правила п.8.2. статті 8 цього Положення не застосовуються, а між 

цими двома командами проводиться додатковий (далі - золотий) матч для визначення 

переможця «Бізнес ліга футзалу міста Львова сезону 2017/2018».  

10.2. Дисциплінарні санкції у вигляді дискваліфікації гравця,  автоматично переносяться на 

золотий матч і гравець не допускається до гри, якщо у попередній грі Чемпіонату отримав 

четверту (восьму і т.д.) жовту картку або червону картку.  

10.3. У випадку нічийного рахунку після завершення основного часу золотого матчу, 

ппризначається серія шестиметрових ударів по три удари від кожної команди, а далі до 

незабитого м’яча, згідно з Правилами гри у футзал.  



10.4. Дата проведення золотого матчу може бути призначена на день проведення останнього 

туру Чемпіонату або на інший день та час, які визначає Асоціація футзалу Львівщини. 

10.5. Фінансові витрати на проведення золотого матчу розподіляються у рівних частинах між 

командами, що беруть у ньому участь . 

Стаття 11. Зарахування технічної поразки 

11.1. Зарахування технічної поразки відбувається у випадках, коли:  

- команда не з’явилася на гру; при цьому неявкою вважається відсутність команди на 

ігровому майданчику протягом більше п’яти хвилин з визначеного у календарі «Бізнес ліга 

футзалу міста Львова сезону 2017/2018» часу початку гри;  

- команда має в своєму складі менше трьох гравців, в тому числі після застосування 

дисциплінарних санкцій протягом матчу; 

- команда відмовилася вийти на гру або залишила ігровий майданчик до фінального свистка; 

- у складі команди приймав участь у матчі гравець, не внесений до  заявкового листа 

команди; 

- у складі команди приймав участь у матчі гравець, що не відбув дискваліфікацію. 

11.2. У випадках, передбачених пунктом 10.1. цього Положення, команді зараховується 

технічна поразка з результатом «0:3» без нарахування турнірних очок, а команді суперника 

зараховується технічна перемога з результатом «3:0» та три турнірних очки. 

11.3. Якщо матч було перервано через неможливість чи небажання однієї з команд 

продовжувати гру, і результат матчу на час його переривання складав негативну різницю 

голів меншу ніж три, то до протоколу матчу вноситься результат «0:3». Якщо результат 

матчу на час його переривання складав негативну різницю голів більшу ніж три, до 

протоколу матчу вноситься фактично зафіксований арбітрами результат на час переривання 

матчу. Команда, яка протягом матчу вигравала у рахунку, проте матч було перервано через 

неможливість чи небажання цієї команди продовжувати гру, отримує технічну поразку та до 

протоколу матчу вноситься результат «0:3». 

 

Стаття 12. Нагородження 

12.1. Команди які посіли призові місця 1,2,3 нагороджуються кубками та медалями, 

визначається кращий воротар, кращий бомбардир, кращий гравець та інші номінації за 

рішенням Асоціації Футзалу Львівщини. 

 

 


