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РЕГЛАМЕНТ 

БІЗНЕС ЛІГИ МІСТА ЛЬВОВА З ФУТЗАЛУ СЕРЕД ПІДПРИЄМСТВ, 

УСТАНОВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ ПІД НАЗВОЮ  

«SPORT ALLIANCE BUSINESS LEAGUE» 

 

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Стаття 1. Мета та завдання Бізнес Ліги 

1.1. Завданням проведення Бізнес Ліги міста Львова з футзалу (міні-

футболу)  серед підприємств, установ та організацій «Sport Alliance Business 

League» (надалі – Бізнес Ліга) є популяризація футзалу (міні-футболу) та 

здорового способу життя, підвищення рівня спортивної майстерності, створення 

умов для  додаткової мотивації серед працівників підприємств, установ та 

організацій Львова, а також надання можливості: 

- неформального спілкування, що сприятиме росту корпоративного духу у 

компаніях; 

- зрозуміти, що у спорті, як і у бізнесі, ставляться конкретні цілі, які 

досягаються завдяки злагодженому функціонуванні усієї команди; 

- налагодити комунікації із іншими компаніями, обмін досвідом та 

контактами; 

- активного відпочинку. 

 

Стаття 2. Мета та завдання положення 

2.1. Метою Регламенту є визначення принципів організації та проведення 

Бізнес Ліги, порядку, норм та правил відносин між суб’єктами змагань на основі 



створення системи прав, обов’язків і відповідальності юридичних та фізичних 

осіб.  

2.2. Вимоги цього Регламенту є обов’язковими для усіх суб’єктів, які беруть 

участь у Бізнес Лізі. 

2.3. Завданням Регламенту є встановлення порядку здійснення управління 

та контролю за організацією та проведенням Бізнес Ліги на високому рівні. 

Стаття 3. Організація змагань 

3.1. Організація проведення Бізнес Ліги здійснюється ТзОВ «Спортивний 

Альянс» (надалі - Організатор) за підтримки Асоціації футзалу Львівщини 

3.2. З метою забезпечення постійного контакту Організатора та команд 

учасників, вирішення окремих питань в ході проведення Бізнес Ліги, функціонує 

Рада представників команд учасників (надалі – Рада представників), які 

формуються у кожній лізі з представників команд учасників. 

До повноважень Ради представників належить вирішення питань винесених 

Організатором проведення Бізнес Ліги, як за власною ініціативою, так і за 

клопотанням команд учасників. 

Рішення приймаються більшістю голосів від складу Ради. У випадку 

однакової кількості голосів «за» та «проти» винесеного питання, рішення 

вважається не прийнятим. Команди які вносять клопотання не мають права 

голосу. 

Безпосередня комунікація та прийняття рішень відбувається за допомогою 

групового чату мобільних месенджерів  «Viber» чи «Telegram», діяльність яких 

забезпечується Організатором. 

Клопотання, що до збільшення кількості лімітованих гравців у команді не 

приймаються. 

3.3. З метою вирішення дисциплінарних та апеляційних питань діяльності 

Бізнес Ліги функціонує Президія Бізнес Ліги, до складу якої входить директор  

ТзОВ «Спортивний Альянс», представників партнерів (голова Арбітражного 

комітету та Голова ДК)  

 

Розділ 2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ. 

Стаття 4. Умови участі в Бізнес Лізі 

4.1. Реєстрація команди на участь в Бізнес Лізі здійснюється у терміни, 

визначені Організатором на офіційному сайті. 

4.2.  Реєстрація команди на участь в Бізнес Лізі включає в себе заповнення та 

скерування на адресу Організаторів наступних документів: 

- реєстраційну форму – заявочний лист встановленого зразку; 

- логотип команди та фото кожного заявленого гравця команди; 

- історію створення команди та відзнаки команди у турнірах (за 

наявності). 

- Лікарські довідки та розписки гравців. 

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

реєстрації команди та участі в Бізнес Лізі, оплатили участь у змаганнях, 

ознайомилися з даним положення та беруть на себе зобов’язання виконувати його 

норми та положення. 



4.4.  Команда повинна мати назву, а також визначити свого представника (це 

може бути тренер або капітан команди), який буде представляти команду на 

зборах Ради представників.  

4.5. Команда повинна мати ігрову форму, яка складається із футболки з 

номером, шортів, гетрів, щитків та футзального взуття, яке не може пошкодити 

покриття спортивного майданчика. 

4.6. До реєстраційної форми - заявочного листа команди може бути включено 

до 20 (двадцяти) гравців.  

4.7. Фарм клуб. Якщо 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 Регламенту, не більше двох гравців клубу 

можуть бути включені одночасно до заявок двох команд та брати участь у 

змаганнях двох Бізнес ліг; Фарм клуб гравців можна змінювати після завершення 

першого кола ігор. Два чітко визначені гравці, які грають за дві команди. 

(Попередження та вилучення враховуються у кожній з ліг окремо) 

4.8. Для забезпечення принципу змагальності при включенні у реєстраційну 

форму гравців команд діють наступні обмеження в залежності від категорії ліги. 

У всіх лігах заборонено реєструвати гравців із: 

- Екстра- ліги футзалу України та вищих ліг інших держав; 

- Прем’єр та Першої ліги футболу України; 

 

Розділ 3. ДИВІЗІОНИ БІЗНЕС ЛІГИ 

Стаття 5. Умови реєстрації гравців 

   5.1. Обмеження для учасників топового дивізіону Бізнес ліги міста Львова 

- Business League - Elite  

- Business League - Gold  

- Business League - Silver  

- Business League - Bronze  

         Обмеження для учасників аматорського дивізіону Бізнес ліги міста Львова 

-  Business League – serie A 

-  Business League – serie B 

-  Business League – serie C 

-  Business League – serie D 

 

5.2. До складу команди учасника ліги «Elite – Business League» не 

допускається внесення гравців із: 

При цьому, обмежено участь гравців команд учасників (не більше 5 гравців)  

- Гранд ліги футзалу міста Львова сезону 2018/2019, літо 2019, Першої ліги 

футзалу міста Львова сезону 2018/2019, літо 2019 (Не більше 3-Гранд ліга, 2-

Перша ліга) 

5.3. До складу команди учасника ліги «Gold – Business League» не 

допускається внесення гравців із: 

- не більше одного гравця Гранд ліги футзалу міста Львова сезону 2018/2019 

та літо 2019 

- не більше двох гравців Першої ліги футзалу міста Львова сезону 2018/2019  



- не більше чотирьох гравців Другої та Третьої ліги футзалу міста Львова 

сезону 2018/2019 літо 2019. 

5.4. До складу команди учасника ліги «Silver – Business League» не 

допускається внесення гравців із: 

- Гранд ліги футзалу міста Львова сезону 2018/2019 та літо 2019 

 При цьому, обмежено участь гравців команд учасників:  

- не більше одного гравця Першої ліги футзалу міста Львова сезону 2018/2019 

та літо 2019 

- не більше трьох гравців Другої та Третьої ліги футзалу міста Львова сезону 

2018/2019. 

5.5. До складу команди учасника ліги «Bronze - Business League» локального 

етапу у м. Львові не допускається внесення гравців із: 

- Гранд та Першої ліги футзалу міста Львова сезону 2018/2019.  

 При цьому, обмежено участь гравців команд учасників:  

- не більше чотирьох гравців Другої та Третьої ліги футзалу міста Львова 

сезону,  2018/2019. 

5.5. Обмеження для учасників аматорського дивізіону Бізнес ліги міста 

Львова  
не допускається внесення гравців із: 

- Гранд та Першої ліги футзалу міста Львова сезону 2018/2019, літо 2019 

      - Другої та Тертьої ліга футзалу міста Львова сезону 2018/2019, літо 2019 

- Прем’єр, Перша, Друга ліга області ФФЛ 2019. 

Business League – serie A 

До 2- ох гравців з Другої та Третьої ліга футзалу міста Львова сезону 2018/2019, 

літо 2019 

 

Стаття 6. Порядок внесення змін у реєстраційні документи команди 

6.1. Протягом Бізнес Ліги представниками або капітанами команд можуть 

вноситися наступні зміни у реєстраційні документи команди:  

- назва команди може бути змінена тільки до початку Бізнес Ліги та за 

погодженням з Організатором; 

- представники команд повинні повідомляти Організатора про зміну своїх 

контактних телефонів; 

- представники команд повинні повідомляти Організатора про зміну номерів 

гравців на формі для своєчасного внесення відповідної інформації до протоколу 

матчу. 

6.2. Гравець може переходити з однієї команди в іншу команду протягом 

Бізнес Ліги лише після завершення першого кола ігор локального етапу. 

6.3. Гравець, що переходить з однієї команди в іншу протягом Бізнес Ліги, 

подає Організатору письмову заяву, в якій вказує назву колишньої та майбутньої 

команди, а також ліги, в яких вони виступають. Обов’язковою умовою 

затвердження Організатором  переходу гравця протягом Бізнес Ліги є згода, яка 

додається до зазначеної заяви, представника (або за наявності - тренера) команди, 

в якій гравець розпочинав Бізнес Лігу, на його перехід до складу іншої команди.  

6.4. Додаткове внесення гравців до складу команди може бути проведено 

лише після завершення першого кола ігор. При цьому, додатково заявити можна 



не більше 3 (трьох) гравців, включаючи тих, які переходять з однієї команди в 

іншу, з дотриманням вимог Регламенту щодо обмежено категорії гравців команди 

та  максимальної їх кількості. За винятком ліги яка проводиться у три кола ігор, 

заявляти 2 (два) гравця, після 1-го та  1 (одного) гравця після 2-го кола ігор. 

 

Стаття 7. Порядок проведення Бізнес Ліги 

7.1. Бізнес Ліга проводиться на пристосованих до міні-футболу (футзалу) 

залах, визначених Організатором, у дні та години, визначені згідно Календаря 

Бізнес Ліги. Забороняється перенесення матчів Бізнес Ліги, крім форс-мажорних 

обставин, передбачених цим Регламентом. 

7.2. Всі матчі Бізнес Ліги проводяться виключно за наявності представника 

Організатора, арбітрів, медичного працівника, заповнених протоколів матчу та 

умов, придатних для проведення спортивних змагань. 

7.3. Матчі Бізнес Ліги проводяться відповідно до Правил гри у футзал із 

змінами та доповненнями, затвердженими Міжнародною Радою футбольних 

асоціацій (IFAB) із дотриманням особливостей, визначених цим Положенням. 

7.4. Матч Бізнес Ліги складається з 2 (двох) таймів по 20 (двадцять) хвилин 

брудного часу, за винятком останньої хвилини другого тайму (за умови наявності 

відповідного технічного забезпечення), з перервою між таймами 3 (три) хвилини, 

а у разі якщо матч було розпочато із запізненням, арбітр матчу має право 

скоротити час перерви. 

7.5. У випадку призначення арбітром до закінчення часу першого чи другого 

тайму 10-метрового або 6-метрового удару, тайм, про який йде мова, 

продовжується, поки удар не буде виконаний. Якщо м’яч спрямований у ворота, 

арбітри повинні дочекатися закінчення удару, перш ніж може прозвучати свисток 

про закінчення часу тайму або матчу. 

7.6. До участі у  матчі Бізнес Ліги допускаються всі гравці, включені до 

заявки команди, крім тих гравців, які дискваліфіковані відповідно до вимог цього 

Положення. 

7.7. Результатом матчу Бізнес Ліги є рахунок, зафіксований арбітрами матчу 

на час його закінчення та внесений до протоколу матчу.  

7.8. За результатами матчів, очки командам до турнірної таблиці Бізнес Ліги 

нараховуються наступним чином:  

- за перемогу - три очки.  

- за нічию - одне очко. 

 

 

 

 

 

 



Стаття 8. Арбітраж змагань 

8.1. Арбітраж Бізнес Ліги здійснюється відповідно до Правил гри у футзал із 

змінами та доповненнями, затвердженими Міжнародною Радою футбольних 

асоціацій (IFAB). 

8.2. На кожну гру Бізнес Ліги призначаються два арбітри з числа арбітрів, 

затверджених Організаторами, 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 Організатором 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 Бізнес Ліги 

9.1. Команда – переможець Бізнес Ліги, команди, що посіли друге та третє 

місця - призери Бізнес Ліги, а також місця команд - учасниць Бізнес Ліги, 

визначаються за більшою кількістю турнірних очок, визначених п.7.8. цього 

Регламенту.  

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

винятком випадку, передбаченого п.10.1. статті 10 даного Положення, вище місце 

надається команді, яка:  

- має більшу кількість турнірних очок, набраних в матчах Бізнес Ліги між цими 

командами; 

- має кращу різницю забитих та пропущених м'ячів в матчах Бізнес Ліги 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;  

 

Стаття 10. Золотий матч 

10.1. У разі коли дві команди за підсумками всіх ігор Бізнес Ліги мають рівну 

кількість турнірних очок та посідають за цими показниками відповідно перше та 

друге, друге та третє, третє та четверте місця, правила п.9.2. статті 9 цього 

Положення не застосовуються, а між цими двома командами проводиться 

додатковий (золотий, срібний чи бронзовий) матч для визначення переможця чи 

призера Бізнес Ліги. 

10.2. Дисциплінарні санкції у вигляді дискваліфікації гравця, передбачені 

статтею 11 даного Положення, автоматично переносяться на додатковий матч і 



гравець не допускається до гри, якщо у попередній грі Бізнес Ліги отримав 

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

10.3. У випадку нічийного рахунку після завершення основного часу 

додаткового матчу, призначається серія шестиметрових ударів по три удари 

згідно з Правилами гри у футзал.  

10.4. Дата проведення додаткового матчу може бути призначена на день 

проведення останнього туру локального етапу Бізнес Ліги або на інший день та 

час, які визначає Організатор. 

10.5. Фінансові витрати щодо проведення золотого матчу розподіляються у 

рівних частинах між командами, що беруть участь у додатковому матчі. 

 

РОЗДІЛ 3. ДИСЦИПЛІНАРНІ САНКЦІЇ 

Стаття 11. Дисциплінарні санкції у вигляді попередження або вилучення 

11.1. Відповідно до Правил гри у футзал, тільки арбітри мають право 

застосовувати дисциплінарні санкції у вигляді попередження (жовта картка) або 

вилучення (червона картка), при цьому відповідні картки демонструються тільки 

на ігровому майданчику з моменту, коли матч розпочався. В інших випадках 

арбітри інформують гравців і офіційних осіб команди в усній формі про 

застосування дисциплінарних санкцій та письмово зазначають про це у протоколі 

матчу. 

11.2. Команда зобов’язана самостійно вести облік дисциплінарних санкцій 

(жовтих та червоних карток), що застосовуються арбітрами до гравців команди, 

внесені до протоколу матчу та відображаються на офіційному сайті Бізнес Ліги, і 

несе відповідальність за невиконання дискваліфікації гравця чи офіційної особи 

команди.  

11.3. За кожні 4 (чотири) жовті картки, отримані в матчах Бізнес Ліги, 

гравець дискваліфікується на один наступний матч без рішення Президії Бізнес 

Ліги. При переході гравця протягом Бізнес Ліги до іншої команди отримані жовті 

картки не анулюються, а дискваліфікація застосовується вже в складі нової 

команди. 

11.4. Дві жовті картки, отримані футболістом в одному матчі, при обліку 

враховуються як червона картка, а жовті - анулюються, при цьому раніше 

отримані попередження не знімаються, а гравець дискваліфікується на один 

наступний матч без рішення Президії Бізнес Ліги. 

11.5. За червону картку, отриману гравцем в матчі Бізнес Ліги внаслідок 

фолу останньої надії чи іншого серйозного порушення, не пов’язаного із 

образливими чи нецензурними висловами або жестами на адресу партнера, 

суперника, арбітра, офіційних та інших осіб, присутніх на грі, участі у бійці на 

спортивному майданчику чи за його межами, даний гравець дискваліфікується на 

один наступний матч без рішення Президії Бізнес Ліги. 

11.6. За червону картку, отриману гравцем в матчі Бізнес Ліги внаслідок 

грубої неспортивної поведінки, зокрема за образливі чи нецензурні вислови або 

жести на адресу партнера, суперника, арбітра, офіційних та інших осіб, присутніх 

на грі, нанесення ударів вказаним особам або участь у бійці на спортивному 

майданчику чи за його межами, про що арбітром було письмово зазначено в 



протоколі матчу, даний гравець дискваліфікується на строк від 2 (двох) до 5 

(п’яти) наступних матчів за рішенням Президії Бізнес Ліги, яке доводиться до 

відома гравця та його команди на офіційному сайті Організатора.                            

11.7. За грубі та жорсткі і систематичні порушення, не дотримання норма 

даного регламенту дискваліфікації на строк від 5 (п’яти)  до 10 (десяти) матчів 

11.8. Дискваліфікації поширюються виключно у змаганнях, де відбувся 

інцидент. 

11.9. Після завершення Бізнес Ліги облік отриманих жовтих та червоних 

карток та дискваліфікація за отримані чотири жовті картки або червону картку 

анулюються. 

Стаття 12. Зарахування технічної поразки 

12.1. 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 Ліги 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 участь у матчі на ігровому майданчику приймав гравець, 

не внесений до реєстраційної форми – заявочного листа команди; 

- у складі команди участь у матчі на ігровому майданчику приймав гравець, 

що не відбув дискваліфікацію за правилами, передбаченими статтею 11 даного 

Положення. 

12.2. У випадках, передбачених пунктом 12.1. 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. 

12.3. 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 13. Виключення команди з Бізнес Ліги 

13.1. До початку чи під час проведення Бізнес Ліги команда в особі 

офіційного представника чи капітана має право звернутися з письмовою заявою 

на офіційну електронну адресу Організатора (petro.zakaliuzhnyi@gmail.com) щодо 

відмови від участі у Бізнес Ліги. При цьому, якщо таке звернення отримано 

Організатором не пізніше 14 днів до початку Бізнес Ліги, членський внесок на 

участь у змаганнях повертається команді, що відмовилася від участі в турнірі.  



13.2. Під час проведення Бізнес Ліги команда може бути виключена з числа 

учасників турніру лише за рішенням Президії Бізнес Ліги, якщо:  

- команда в особі офіційного представника чи капітана подала письмову 

заяву на адресу Організатора щодо відмови від подальшої участі у Бізнес Лізі 

- команда більше трьох разів підряд не з’явилася на визначені у календарі 

змагань матчі, внаслідок чого їй були зараховані технічні поразки;  

- команда грубо порушує вимоги цього Положення або не виконує рішення 

Організатора чи Президії Бізнес Ліги ; 

- команда не виконала зобов’язань щодо своєчасного перерахунку 

Організатору опалату за участь в змаганнях, які використовуються для  

забезпечення належних умов проведення спортивних змагань; 

13.3. У разі виключення команди з числа учасників Бізнес Ліги з підстав, 

передбачених пунктом 13.2. цього Регламенту, вносяться наступні зміни та 

доповнення до турнірної таблиці змагань.  

13.3.1. У разі, коли виключена за рішенням Президії Бізнес Ліги команда 

фактично провела більше половини передбачених календарем ігор, до всіх 

наступних матчів цієї команди застосовуються правила пункту 12.2. цього 

Положення.  

13.3.2. Якщо ж виключена з числа учасників Бізнес Ліги команда провела 

менше половини передбачених календарем Бізнес Ліги ігор, їй зараховується 

технічна поразка з результатом «0:3» без нарахування турнірних очок у всіх, у 

тому числі проведених матчах Бізнес Ліги, а командам суперника зараховується 

технічна перемога з результатом «3:0» та три турнірних очки незалежно від 

раніше зафіксованого у протоколі результату матчу. 

13.4. У разі виключення команди з числа учасників Бізнес Ліги з підстав, 

передбачених підпунктами другим-четвертим пункту 13.2. цього Положення, 

Організатор залишає за собою право внесення всіх гравців цієї команди чи її 

окремих гравців у «чорний» список, який означає, що вказані гравці протягом 

одного року не можуть бути включеними до заявки будь-якої команди, яка 

приймає участь у спортивних змаганнях під егідою Організатора.  

13.4.1. Положення пункту 13.4. цього Положення щодо внесення окремих 

гравців у «чорний» список можуть бути застосовані також до гравця команди, яка 

не виключена з Бізнес Ліги, у разі, якщо на окремого гравця внаслідок його грубої 

неспортивної поведінки протягом Бізнес Ліги за рішенням Президії Бізнес Ліги 

двічі накладалися дисциплінарні санкції у вигляді дискваліфікації відповідно до 

пункту 11.6. цього Положення. 

13.5. Якщо чемпіонат проводиться у більше ніж два кола ігор, якщо було 

зіграно усі ігри першого (другого) коло ігор повністю, результати цих ігор не 

анульовуються. (чемпіонат у три кола ігор, команда зіграла сім матчів, відповідно 

перші п’ять матчів залишаються без змін, два матчі 2-го кола ігор анульовуються. 

Команда зіграла 8 матчів тобто більше 50% матчів усі зіграні ігри залишаються 

без змін. 

 

РОЗДІЛ 5. НАГОРОДЖЕННЯ 

Стаття 14. Нагородження команд та гравців 



14.1. Нагородження команди - переможця та команд - призерів локальних 

етапів та фінального етапу Бізнес Ліги, та окремих гравців відбувається після 

завершення передбачених у календарі Бізнес Ліги матчів.   

14.2. Команда, що перемогла у локальному етапі чи фінальному етапі Бізнес 

Ліги, нагороджується відповідним Кубком чемпіона змагань, Грамотою або 

Дипломом, а гравці та офіційні особи даної команди – медалями переможця 

Бізнес Ліги. 

14.3. Команди, що посіли друге та третє місця - призери локальних етапів чи 

фінального етапу Бізнес Ліги, нагороджуються відповідними Кубками призерів 

змагань, Грамотою чи Дипломом, а гравці та офіційні особи даних команд –

відповідно «срібними» та «бронзовими» медалями призерів Бізнес Ліги. 

14.4. Відповідно до офіційних даних протоколів матчів, за найбільшою 

кількістю забитих голів протягом Бізнес Ліги, визначається кращий бомбардир, 

який нагороджується відповідною Грамотою або Дипломом та індивідуальним 

Кубком кращого бомбардира. 

14.5. Номінації кращого воротаря та кращого гравця визначаються шляхом 

голосування Ради представників команд учасників відповідного етапу Бізнес Ліги. 

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 голос залишають 

за Організатором. 

 

 

РОЗДІЛ 6. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Стаття 15. Відповідальність гравців за своє життя та здоров’я 

15.1. Кожен гравець команди під час проведення змагань несе особисту 

відповідальність за своє життя та здоров’я, свідомо підписуючи до початку Бізнес 

Ліги розписку, яка засвідчує, що гравець особисто відповідає за себе під час 

проведення змагань та ніяких претензій до Організатора щодо відповідальності за 

стан його життя та здоров’я немає. Додатково команда зобов’язана згідно пункту 

3.2. статті 3 цього Положення надати під час реєстрації команди на турнір в 

розпорядження Організатора лікарські довідки всіх гравців команди про 

можливість за станом здоров’я приймати участь в змаганнях з міні-футболу. 

15.2. Організатор забезпечує обов’язкову присутність на кожному матчі 

Бізнес Ліги медичного працівника, який при потребі зобов’язаний невідкладно 

надати кваліфіковану першу медичну допомогу травмованому гравцю чи іншій 

особі, присутній на матчі, а у разі необхідності проведення більш серйозних 

медичних заходів - викликати бригаду швидкої допомоги. 

15.3. З метою уникнення травм чи іншого ушкодження здоров’я під час 

проведення спортивних змагань, за рішенням арбітрів, погодженим з медичним 

працівником, гравцям забороняється приймати участь в матчі: 

- при наявності травм, що можуть негативно вплинути на стан здоров’я 

гравця під час матчу; 



- після вживання алкогольних напоїв, наркотичних чи психотропних 

речовин, сильнодіючих ліків; 

- з використанням екіпіровки або наявністю будь-яких предметів, що можуть 

становити небезпеку для самого себе або іншого гравця, в тому числі ювелірних 

виробів чи прикрас. У разі фізичної неможливості зняття обручки чи іншої речі, 

таку слід ретельно ізолювати пластиром за участю медичного працівника. 

Стаття 16. Форс-мажорні обставини 

16.1. Надзвичайні, непереборні та непередбачувані обставини чи події, 

наслідки яких неможливо було уникнути, вважаються Організатором відповідно 

до цього Положення форс-мажорними обставинами. 

16.2. До форс-мажорних обставин можуть належати: 

- дорожньо-транспортна пригода, в яку потрапила команда чи частина її 

гравців, арбітри чи офіційні представники Організатора;  

- стихійні лиха чи несприятливі погодні умови для проведення змагань;  

- відсутність освітлення у спортивному залі; 

- інші обставини, що об’єктивно не дають можливості проводити спортивні 

змагання у передбачений календарем Бізнес Ліги час.  

16.3. У разі виникнення вищевказаних форс-мажорних обставин, Організатор 

приймає відповідне рішення про перенесення часу та/або дати проведення матчу 

(-ів), яке невідкладно доводить до відома учасників змагань, арбітрів, 

представників команд та інших осіб на офіційному сайті Організатора.  

Стаття 17. Розгляд та вирішення спірних питань 

17.1. Розгляд та вирішення спірних питань, що виникають під час проведення 

Бізнес Ліги між учасниками змагань, здійснюється Радою представників у кожної 

із ліг. 

17.2. Рішення, прийняті Організатором, Президією Бізнес Ліги та Радою 

представників, відповідно до вимог цього Положення, є обов’язковими до 

виконання для всіх учасників змагань: команд, гравців, тренерів, арбітрів, 

офіційних представників команд , тощо.  

17.3. Матч, результат якого викликає сумнів у представників команд чи 

Організатора щодо дотримання командами-суперницями принципів спортивної 

боротьби, розглядається Президією Бізнес Ліги на підставі представлених у 

повному обсязі обґрунтованих матеріалів. 

17.4. Рішення з питань, які не врегульовані цим Положенням, приймає 

Президія Бізнес Ліги за участі Рада представників за участі зацікавлених сторін на 

підставі чинних нормативних актів, які регулюють відносини у даній сфері, 

застосовуючи при цьому лише санкції, зазначені у цьому Регламенті. 

17.5. Зміни та доповнення до цього Положення приймаються Організатором 

та оприлюднюються на офіційному сайті www.funball.org.ua. 
 


