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СЕЗОНУ 2018-2019 РОКІВ 
 

1.  МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ЗМАГАНЬ 

1.1. Метою змагань Чемпіонату міста Львова з футзалу «Гранд ліга» сезону 2018-2019 років 

(далі – Гранд ліги Львова) є пропаганда, популяризація та подальший розвиток футзалу на 

Львівщині; піднесення престижу футзалу,  залучення до здорового способу життя ширших 

верств населення. 

1.2. Завданням змагань є:  

- визначення Чемпіона та призерів Гранд ліги Львова з футзалу; 

- визначення місць команд у підсумковій таблиці змагань згідно з досягнутими результатами; 

- делегування переможця  змагань до регіонального етапу Аматорської футзальної ліги України; 

- підвищення рівня спортивної майстерності гравців; 

- структуризація розвитку аматорського футзалу в Україні; 

- виявлення перспективних команд для участі в всеукраїнських змаганнях; 

- підготовка резерву для команд майстрів. 
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2. КЕРІВНИЦТВО ПРОВЕДЕННЯМ ЗМАГАНЬ 

2.1 Безпосередню організацію, проведення та управління Гранд лігою Львова з футзалу сезону 

2018-2019 років відповідно до Договору № 28 від 6 березня 2017 року, укладеному між 

Асоціацію футзалу Львівщини та Управлінням фізичної культури та спорту Львівської обласної 

державної адміністрації здійснює Асоціація футзалу Львівщини (далі – АФЛ).  

2.2. Загальне керівництво змаганнями та контроль за їх проведенням  здійснюється Комітетом 

аматорського та масового футзалу Асоціації футзалу України.  Рішення  Комітету є 

обов’язковими для всіх учасників Гранд ліги Львова. 

2.3. Оперативне управління Гранд-лігою Львова здійснює комітет з проведення змагань 

Асоціації футзалу Львівщини, який має виключне право  прийняття рішень, пов’язаних з 

організацією змагань та несе відповідальність за їх проведення.   

 

3 .УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ ІГОР 

3.1. Локація проведення змагань – ПС «Галичина». 

3.2.  Таймінг ігор –– Тривалість матчів Гранд ліги два тайми по 15 хвилин  «чистого» часу.  

3.3. Умови реєстрації –  До участі в Гранд лізі  Львова допускаються команди, які виконали 

вимоги Регламенту проведення змагань з футзалу сезону 2018-2019 років Асоціації футзалу 

Львівщини   щодо реєстрації команди та участі в змаганнях, ознайомилися з даним Положенням 

та беруть на себе зобов’язання виконувати його норми та вимоги. 

Заявки команд повинні бути оформлені у вигляді листа формату Excel встановленого взірця та 

надіслані на електронну адресу petro.zakaliuzhnyi@gmail.com не пізніше 10.11.2018. До заявки 

обов’язково додаються фотокартки кожного гравця в електронному вигляді із зазначенням ПІП 

та команди, за яку він заявлений, а також фото першої сторінки паспорта кожного заявленого 

гравця. Оригінали заявкових листів (з медичними допусками  та підписами гравців) подаються 

до другого туру ігор. 

3.4. Обмеження по заявці гравців – До участі в Гранд лізі Львова не допускаються: 

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

іноземні клуби (згідно трансферів ФФУ). Виключення складають гравці Першої ліги АФУ, 

віком не старші 1999 р.н. в кількості не більше двох гравців у одній команді; 

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

- гравці, вік яких менше 15 років на день подання заявки, при цьому гравці, вік яких менше 16 

років допускаються виключно з письмового дозволу батьків; 

- гравці  заявлені в інших регіонах на аматорські змагання, які мають статус відбіркових або 

регіональних етапів Аматорської футзальної ліги України. 

3.5. Склад команд, що беруть участь у  Гранд лізі: максимум 18 гравців та два тренери. Участь 

у матчі беруть не більше 14 гравців , які зазначаються (проставляються номери) безпосередньо 

в рапорті (протоколі) арбітра  .  

3.6.  Фарм-клуб – Гравцеві забороняється одночасно бути заявленим та грати за дві різні 

команди, або одночасно грати в офіційних змаганнях різних ліг, які проходять під егідою 

Асоціації футзалу Львівщини, за виключенням випадку, коли в змаганнях різних ліг одночасно 

заявлено дві команди одного любительського  клубу (як основну команду та її фарм-клуб). За 

даних обставин, з дотриманням вимог цього Положення, не більше трьох гравців клубу можуть 

бути включені одночасно до заявок двох команд та брати участь у змаганнях двох ліг Асоціації 

футзалу Львівщини. З них два чітко визначені гравці, які грають за дві команди та один будь-
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який гравець із двох заявок (виключно один гравець в одній грі). Між першим та другим колом 

допускається заміна цих визначених гравців. 

3.7. Дозаявка гравців - відбувається по завершенню першого кола змагань та до початку 

другого кола змагань (до трьох гравців). Після 01 лютого 2019 року дозаявки та переходи 

гравців заборонені. 

3.8. Форма – однакові футболки, шорти, гетри. На футболках номери на спині – обов’язково, на 

грудях і на шортах – бажано. Для забезпечення заміни гравців через передачу маніжки кожна 

команда повинна додатково мати  не менше 5-ти маніжок (бажано 9). Для заміни воротаря так 

званим «п’ятим» гравцем кожна команда повинна мати додаткову футболку (бажано ідентичну 

до воротарської), яка може бути без номера. Наявність щитків обов'язкова. 

 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ 

4.1. Чемпіонат міста Львова з футзалу «Гранд ліга» сезону 2018-2019 років триває  з  листопада 

2018 року по березень 2019 року. Календар ігор складається перед початком  змагань після 

жеребкування. 

4.2. Чемпіонат міста Львова з футзалу «Гранд ліга» сезону 2018-2019 років проводиться у два 

кола. Календар другого кола ігор є ідентичним першому, міняються тільки номінальні 

господарі майданчиків. 

4.3. Змагання дозволяється проводити тільки в спортивних залах, прийнятих до експлуатації 

державними комісіями з контролю за станом спортивних споруд, згідно з  вимогами Постанови 

Кабінету міністрів України від 18.12.1998 № 2025,   у дні та години зазначені в Календарі 

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

Положенням, чи внесення змін у розклад змагань без рішення комітету з  проведення змагань 

Асоціації футзалу Львівщини.  

4.4. Внесення змін до затвердженого календаря змагань можливе виключно в  наступних 

випадках: 

- стихійне лихо;  

- техногенна аварія; 

- відмова власників спортивних споруд у наданні залу  (окрім команд з власними залами); 

- участь команди у всеукраїнських та міжнародних змаганнях (підтверджена документально). 

-  рішення Президії Асоціації футзалу Львівщини 

4.5. Не зіграні з зазначених причин матчі повинні відбутися протягом наступних 2-х тижнів, але 

не пізніше ніж за 2 тури до закінчення змагань. За відмову провести гру у визначені терміни 

команді (обом командам) зараховується програш (0:3). Рішення виносить Дисциплінарна 

комісія АФЛ. 

4.6. У випадку зміни кількісного складу учасників, Асоціація футзалу Львівщини  залишає за 

собою право внести зміни у схему змагань за окремим Додатком. 

4.7. Всі матчі Гранд ліги Львова проводяться виключно за наявності арбітрів, спостерігача 

арбітражу (делегата), медичного працівника, заповнених протоколів матчу та умов, придатних 

для проведення спортивних змагань. 

4.8. Матчі Гранд ліги Львова проводяться відповідно до діючих в Україні Правил гри з футзалу  

(редакція 2014/2015 років) із змінами та доповненнями, затвердженими Міжнародною Радою 

футбольних асоціацій (IFAB). 

4.9. За підсумками Чемпіонату міста Львова з футзалу «Гранд ліга» сезону 2018-2019 років 

команда-переможець отримує право брати участь у регіональному етапі Аматорської 

футзальної ліги України.  
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5. АРБІТРАЖ ЗМАГАНЬ 

5.1. Арбітраж та спостереження арбітражу Чемпіонату міста Львова з футзалу «Гранд ліга» 

сезону 2018-2019 років здійснюється арбітрами та спостерігачами, список яких складається 

комітетом арбітражу Асоціації футзалу Львівщини та затверджується Президією Асоціації.  

5.2. На кожну гру Гранд ліги Львова призначаються три арбітри, які наділяються виключними 

повноваженнями для забезпечення повного дотримання Правил гри всіма учасниками змагань 

та спостерігач арбітражу.   

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

не приймаються.  

5.4. 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. 

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

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

5.6. Арбітри мають право зупиняти, тимчасово припиняти, чи, за погодженням з головою 

комітету з проведення змагань АФЛ, відміняти матч через будь-яке зовнішнє втручання, 

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

 команди чи глядачем. 

 

6.ВІДЕО-ПОВТОРИ СПІРНИХ МОМЕНТІВ У МАТЧАХ 

6.1. Відео-повтор – це можливість команди один раз за гру надати можливість арбітрам  матчу 

переглянути важливий ігровий момент у повторі на відео та після перегляду відео прийняти 

остаточне рішення. Переглядати відео повтор можуть лише арбітри – без втручання будь-кого з 

учасників матчу (відео- повтор буде відбуватися за умови технічної можливості). 

6.2. Команда можливість один раз протягом матчу використати відео-повтор надавши 

відповідну картку на стіл хронометриста. 

 

7. ЗАСТОСУВАННЯ ДИСЦИПЛІНАРНИХ САНКЦІЙ 

7.1. Керівники команд самостійно ведуть облік попереджень та вилучень своїх гравців та 

зобов’язані самостійно отримувати інформацію про дисциплінарні санкції  у арбітра після 

заповнення ним протоколу гри. 

7.2. Дискваліфікація за вилучення (за винятком двох попереджень в одному матчі та ПСОГМ) 

поширюється на всі футзальні турніри Асоціації футзалу Львівщини, зокрема інші ліги 

Чемпіонату міста Львова з футзалу сезону 2018-2019 років та Бізнес-ліги Львова 2018-2019 

років. 

7.3. Всі порушення, які стосуються Додатку 5 Дисциплінарних правил ФФУ (п.п. 3.1, 3.2, 5.1, 

5.2, 6.1, 7.1 – 7.3 та 9.1) (агресивна поведінка під час гри; непристойні, образливі та/або 

нецензурні вислови та/або демонстрацію жестів; бійка до, під час та після матчу, завершення 

тайму або його зупинки; плювок у бік суперника, партнера по команді або сторонньої особи; 

будь-які прояви расизму; застосування фізичної сили до офіційних осіб/представників під час 

матчу; масова бійка до, під час та після матчу або після його зупинки; плювок у бік офіційної 

особи/представника; застосування фізичної сили до офіційних осіб/представників до або після 

закінчення матчу)  розглядаються виключно Дисциплінарним комітетом (ДК) Асоціації футзалу 

України. До рішення ДК Асоціації футзалу України згідно вчинків, які стосуються цих пунктів, 

гравці та офіційні особи не мають права брати участь у наступних матчах. 



5 
 

7.4. ДК Асоціації футзалу України є апеляційною інстанцією стосовно рішень Дисциплінарної 

Комісії Асоціації футзалу Львівщини. 

 

8. ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЬ У ТУРНІРНІЙ ТАБЛИЦІ 

     8.1 Якщо дві команди набрали порівно кількість очок і займають 1-ше та 2-ге місця відповідно 

– між цими командами проводиться додатковий золотий матч, який визначає чемпіона та 

срібного призера 

8.2 Якщо дві команди мають порівно кількість очок та займають 2 та 3 місце відповідно між 

цими команди проводиться додатковий срібний матч, який визначає срібного та бронзового 

призера. 

8.3 Якщо дві команди мають порівно кількість очок та займають 3 та 4 місце відповідно між 

цими команди проводиться додатковий бронзовий матч, який визначає срібного та бронзового 

призера. 

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

золотий (срібний, бронзовий) матч і гравець не допускається до гри, якщо у попередній грі 

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

8.5. У випадку нічийного рахунку після завершення основного часу золотого (срібного, 

бронзового)  матчу, призначається серія шестиметрових ударів по три удари від кожної 

команди, а далі до незабитого м’яча, згідно з Правилами гри у футзал.  

8.6. Дата проведення золотого (срібного, бронзового) матчу  може бути призначена на день 

проведення останнього туру Гранд ліги або на інший день та час, які визначає Асоціація 

футзалу Львівщини. 

8.7. Фінансові витрати на проведення додаткового матчу розподіляються у рівних частинах між 

командами, що беруть у ньому участь . 

8.8 У разі рівної кількості турнірних очок у двох або більше команд, за винятком випадків які 

передбачені у пунктах 8.1, 8.2, 8.3, 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 чемпіонату 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 чемпіонату за дисциплінарні 

санкції з розрахунку: попередження – 1 бал, вилучення – 5 балів 

 

9. ЗАРАХУВАННЯ ТЕХНІЧНОЇ ПОРАЗКИ 

9.1. 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 Гранд ліги Львова 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. 
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Гравець, що бере участь у Гранд лізі Львова зобов’язаний суворо дотримуватися норм 

Регламенту Аматорської футзальної ліги України. У разі, якщо гравець команди, що бере участь 

у Чемпіонаті міста Львова з футзалу «Гранд ліга» сезону 2018-2019 років одночасно зіграє за 

ще одну команду, що бере участь у відбірковому та/або регіональному етапі (в будь-якому 

регіоні), гравець дискваліфікується до кінця сезону в змаганнях Аматорської футзальної ліги 

України. Команді, в складі якої він допустив порушення Регламенту (хронологічно – команді, 

за яку він зіграв пізніше), у всіх матчах за його участю зараховуються технічні поразки. 

9.2. У випадках, передбачених пунктом 9.1. 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 очка. 

 

10. ФІНАНСОВІ ВИТРАТИ     

10.1.   Команди самостійно несуть всі витрати, пов’язані з участю у  Гранд лізі Львова з 

можливим залученням спонсорських коштів; коштів первинних профспілкових організацій,   

бюджетних коштів, які передбачені на розвиток фізичної культури і спорту у місцевих 

бюджетах тощо. 

 

11. НАГОРОДЖЕННЯ 

11.1. Команді, яка посіла перше місце в Чемпіонаті міста Львова з футзалу «Гранд ліга» сезону 

2018-2019 років присвоюється звання “Чемпіон Гранд ліги Львова  з футзалу сезону 2018-2019 

років”. Команда нагороджується Кубком і дипломом. Гравці, тренери та інші керівники 

команди нагороджуються  медалями.  

11.2 Команда-переможець отримує право взяти участь у регіональному етапі Аматорської 

футзальної ліги України. 

11.3. За результатами Чемпіонату Гранд ліги Львова Асоціація футзалу Львівщини визначає та 

нагороджує дипломами: 

- кращого бомбардира ; 

- кращого воротаря ; 

- кращого гравця Чемпіонату Львова; 

- кращого тренера (при умові, що в даній категорії номінуються не менше трьох 

претендентів) 

11.4. Номінації визначаються шляхом голосування представників команд. Кожна команда подає 

свою пропозицію по три кандидати на відповідну номінацію (представників із своєї команди не 

можна подавати на номінації), присвоюючи кожному номінанту бали від 3 до 1, в результаті хто 

отримує більше балів - номінується. При однаковій кількості балів, вирішальний глос 

залишають за комітетом з проведення змагань АФЛ.  

11.5. Нагородженню за результати, досягнуті у змаганнях в складі команди, підлягають гравці, 

які провели не менше 50% ігор. 

 

12. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ГРАВЦІВ ЗА СВОЄ ЖИТТЯ ТА ЗДОРОВ’Я 

12.1. Кожен гравець під час проведення змагань несе особисту відповідальність за своє життя та 

здоров’я, свідомо підписуючи до початку змагань відповідну розписку. 

12.2.Кожна  команда зобов’язана згідно Регламенту змагань надати під час реєстрації команди 

на турнір в розпорядження Асоціації футзалу Львівщини лікарські довідки всіх гравців команди 

про можливість за станом здоров’я брати участь в змаганнях з футзалу та завірений лікарем зі 

спортивної медицини заявковий лист. 


