Громадська організація
«АСОЦІАЦІЯ ФУТЗАЛУ МІСТА ЛЬВОВА»

РЕГЛАМНЕНТ ПРО ПРОВЕДЕННЯ
«СHRITMAS CUP 2020»

1 .УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ ІГОР
1.1. Локація проведення змагань – зал ПС «Галчина»
1.2. Таймінг ігор –– Тривалість матчів ліги два тайми по 20 хв. «брудного» часу, лише остання
хвилина другого тайму «чистий» час (груповий етап). Плей-офф матчі – 12хв. чистого часу.
1.3. Умови реєстрації – Заявки команд повинні бути оформлені встановленого взірця та надіслані
на електронну адресу petro.zakaliuzhnyi@gmail.com . Оригінали заявкових листів (з медичними
допусками та підписами гравців) подаються організаторам.
1.4. Обмеження по заявці гравців - немає обмежень.
1.5. Склад команд - максимум 20 гравців.
1.6. До заявка гравців - немає
1.7. 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 (бажано 9). Для заміни воротаря так званим
«п’ятим» кожна команда повинна мати додаткову футболку (бажано ідентичну до воротарської),
яка може бути без номера.
2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ
2.1 Груповий етап турнір проводиться в одне коло ігор, у разі рівної кількості турнірних очок у
двох або більше команд, 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
2.2 Плей-офф - перша місце групи із четвертим місцем групи, друге місце з третім, відповідно матч
за третє місце та фінал..
2.3. Матчі Чемпіонату 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).
2.4. З метою вирішення дисциплінарних та апеляційних питань функціонує Президія Асоціації
футзалу міста Льввоа
3. АРБІТРАЖ ЗМАГАНЬ
3.1.. На кожну гру призначаються арбітри, які наділяються виключними повноваженнями для
забезпечення повного дотримання Правил гри всіма учасниками змагань та спостерігач арбітражу.
3.2. Прохання від команд або інших осіб щодо заміни арбітрів, призначених на гру, до розгляду не
приймаються.

3.3. 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.
3.4. Арбітри можуть змінити рішення лише у випадку, якщо вони вважають його помилковим, але
за умови, що гру після цього ще не було поновлено.
3.5. Арбітри мають право зупиняти, тимчасово припиняти, відміняти матч через будь-яке зовнішнє
втручання, несприятливі погодні умови, а також через неспортивну поведінку футболістів чи інших
осіб.
4. ЗАСТОСУВАННЯ ДИСЦИПЛІНАРНИХ САНКЦІЙ
4.1. 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.
4.2. За кожні 4 (чотири) жовті картки, отримані в матчах, гравець дискваліфікується на один
наступний матч без рішення Президії.
4.3. 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.
4.4. За червону картку, отриману гравцем в матчі 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,
за жорстокі дії можливо дискваліфікація на будь-який термін.

5. ЗАРАХУВАННЯ ТЕХНІЧНОЇ ПОРАЗКИ
5.1. 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 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 брав участь у матчі гравець, що не відбув дискваліфікацію.

8.2. У випадках, передбачених пунктом 8.1. 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.

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ГРАВЦІВ ЗА СВОЄ ЖИТТЯ ТА ЗДОРОВ’Я
9.1. Кожен гравець під час проведення змагань несе особисту відповідальність за своє життя та
здоров’я, свідомо підписуючи до початку змагань відповідну розписку.
9.2.Кожна команда зобов’язана згідно Регламенту змагань надати під час реєстрації команди на
турнір в розпорядження Асоціації футзалу міста Львові 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.

10. РОЗГЛЯД ТА ВИРІШЕННЯ СПІРНИХ ПИТАНЬ
10.1. Розгляд та вирішення спірних питань, що виникають під час проведення між учасниками
змагань, здійснюється Президія.
10.2. Рішення, прийняті Президією, відповідно до вимог цього регламенту, є обов’язковими до
виконання для всіх учасників змагань: команд, гравців, тренерів, арбітрів, офіційних представників
команд , тощо.
10.3. Матч, результат якого викликає сумнів у представників команд чи Організатора щодо
дотримання командами-суперницями принципів спортивної боротьби, розглядається Президією на
підставі представлених у повному обсязі обґрунтованих матеріалів.
10.4. Рішення з питань, які не врегульовані цим регламентом, приймає Президія за участі
зацікавлених сторін на підставі чинних нормативних актів, які регулюють відносини у даній сфері,
застосовуючи при цьому лише санкції, зазначені у цьому Регламенті.
10.5. Зміни та доповнення до цього Регламенту приймаються організатором та оприлюднюються на
офіційному сайті www.funball.org.ua.
11. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ
11.1. Надзвичайні, непереборні та непередбачувані обставини чи події, наслідки яких
неможливо було уникнути, вважаються Організатором відповідно до цього Положення форсмажорними обставинами.
11.2. 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 час.
11.3. 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.

13.4. Карантинні обмеження COVID19
- Через можливі карантинні обмеження, керівництво Асоціації футзалу міста Львова залишає
за собою право змінювати схему розіграшу змагань, зали проведення змагань, дні та години
проведення.
- Оплачені кошти командами за змагання не повертаюся, залишок переноситься на наступні
змагання.
- Учасники змагань повинні дотримуватися усіх карантинних норм та обмежень

Затверджено: Від 23 грудня 2020
Голова Президії
ГО «Асоціація футзалу міста Львова»
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