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Розділ І. НОРМАТИВНО – ПРАВОВА БАЗА РЕГЛАМЕНТУ
1. Нормативно – правовою базою Регламенту змагань з футболу в м. Києві
серед аматорських та дитячо – юнацьких команд на 2018/2019 роки є:

Закон України «Про фізичну культуру і спорт»

Статут Громадської спілки «Федерація футболу м. Києва»

Статут Громадської організації «Дитячо-юнацька футбольна ліга

м. Києва»

Статут Громадської організації «Київська футбольна ліга»

Статут Всеукраїнської спортивної громадської спілки «Федерація
футболу України»

Статут Всеукраїнської спортивної громадської організації «Дитячо –
юнацька футбольна ліга України»

Правила гри FIFA

Дисциплінарні правила УЄФА

Дисциплінарні правила Федерації футболу України

Процедурний регламент Федерації футболу м. Києва

Дисциплінарний кодекс Федерації футболу м. Києва

Дисциплінарний регламент Федерації футболу м. Києва

Регламент ФФУ зі статусу і трансферу футболістів

Регламент Всеукраїнських змагань з футболу серед професіональних
команд (ОПФКУ «Прем’єр-ліга», ПФЛ)

Регламент змагань з футболу серед команд дитячо – юнацьких
спортивних закладів

Регламент інфраструктури стадіонів та заходів безпеки проведення
змагань з футболу

Постанова Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1998 року № 2025
«Про порядок підготовки спортивних споруд та інших спеціально відведених
місць для проведення масових спортивних та культурно-видовищних заходів».

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».

Договір про співпрацю Громадської спілки «Федерація футболу м.
Києва» та Головного управління по фізичній культурі і спорту Київської
міської державної адміністрації (від 27 грудня 2017 р.)

Правила поведінки глядачів на стадіонах під час відвідування футбольних
матчів

Кодекс етики і чесної гри «Чесна гра – дисципліна і повага».

Розділ ІІ. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ РЕГЛАМЕНТУ
Стаття 1. Мета Регламенту
Метою Регламенту змагань з футболу на 2018/2019 роки (далі -
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Регламент) є визначення принципів організації та проведення змагань з
футболу в м. Києві серед аматорських та дитячо – юнацьких команд (далі –
змагання) під егідою Громадської спілки «Федерація футболу м. Києва» (далі –
ФФК), порядку, норм, правил і відносин між суб’єктами аматорського та
дитячо – юнацького футболу на основі створення системи прав, обов’язків і
відповідальності юридичних та фізичних осіб.
Стаття 2. Завдання Регламенту
1.
Приведення системи змагань у відповідність до вимог регламентуючих
документів ФФУ та ФФК.
2.
Встановлення порядку та здійснення контролю за організацією і
проведенням змагань.
3.
Визначення дисциплінарних та штрафних санкцій до порушників: Правил
гри , організації та проведення змагань.

Розділ ІІІ. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ЗМАГАНЬ
Стаття 3. Мета змагань
Метою змагань є залучення якнайбільшої кількості дітей, юнаків і
дорослих м. Києва до регулярних занять футболом та його популяризація.
Стаття 4. Завдання змагань
1.
Сприяти подальшому розвитку аматорського та дитячо-юнацького
футболу у м. Києві.
2.
Підвищувати рівень навчально-тренувальної та виховної роботи при
підготовці резерву для не аматорських команд.
3.
Створювати необхідні умови для підготовки та успішного виступу
клубних і збірних команд м. Києва у Всеукраїнських та міжнародних
змаганнях.
4.
Визначати місця команд різних вікових груп у турнірній таблиці,
відповідно до вимог Регламенту.
5.
Визначати місця клубних колективів у загальному заліку, відповідно до
вимог Регламенту.
6.
Визначати команди – учасниці Всеукраїнських змагань «Дитячо –
юнацької футбольної ліги України» (далі – ДЮФЛУ).
7.
Забезпечувати реалізацію принципів «Чесної гри».
8.
Створювати належні та безпечні умови для учасників змагань і глядачів.
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Розділ ІV. УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ
Стаття 5. Керівництво змаганнями
1. У відповідності до Статутів ФФУ та ФФК, а також Договору про співпрацю
з Департаментом освіти і науки, молоді та спорту Київської міської державної
адміністрації (далі – ДОНМС), що діє на підставі Закону України «Про фізичну
культуру і спорт», виключне право на загальне керівництво, контроль,
безпосередню організацію та проведення змагань з футболу (Чемпіонат,
першості, кубки) в м. Києві належить ФФК.
2. ФФК згідно відповідних угод та Регламенту разом з Дитячо-юнацькою
футбольною лігою м.Києва (далі-ДЮФЛК) та Київською футбольною лігою
(далі- КФК) проводить всі змагання на території м.Києва.
3. Змагання проводяться у відповідності до принципів «Чесної гри» згідно
календаря змагань, затвердженого Виконкомом ФФК.
4. Оперативний контроль за організацією та проведенням змагань здійснює
Комітет з проведення змагань ФФК (далі – КзПЗ ФФК), повноваження якого
визначаються Положенням про КзПЗ ФФК.
5. Рішення КзПЗ ФФК щодо застосування (у рамках своїх повноважень)
дисциплінарних санкцій затверджує (або не затверджує) Контрольно –
дисциплінарна комісія ФФК (далі – КДК ФФК).
6. Футбольні клуби, школи або окремі команди повинні погоджувати з ФФК
планування організації, проведення або участь у змаганнях (турнірах) на
території м. Києва. Члени ФФК (клуби/команди, офіційні особи, футболісти,
тренери, арбітри та делегати), які будуть організовувати, проводити або брати
участь у змаганнях в м. Києві, що не погоджені з ФФК, підлягатимуть
дисциплінарним та/або штрафним санкціям, згідно Дисциплінарного
кодексу Федерації.
Стаття 6. Система проведення змагань
Змагання з футболу в м. Києві серед аматорських та дитячо – юнацьких команд
проводяться за системою «осінь – весна» у два кола: «осінь» (перше коло) «весна» (друге коло) за принципом «кожний з кожним»: на своєму полі та на
полі суперника. Система проведення змагань розробляється КзПЗ та
затверджується Виконкомом ФФК. Терміни проведення всіх етапів змагань
визначаються Виконкомом ФФК.
Стаття 7. Учасники змагань
1. Учасниками змагань є команди (за віком) аматорських та дитячо – юнацьких
клубів і шкіл, або окремі команди вищої, першої та другої ліг м. Києва, що
входять до складу ФФК, тобто є її членами (постійними або тимчасовими), які
подали гарантійні листи та заявкові документи (див. п. 4 ст. 11) до початку
6

змагань і перерахували щорічні заявкові внески. Терміни подачі гарантійних та
заявкових листів, розмір заявкових внесків встановлюється Виконкомом ФФК.
Примітка: Клуби / команди (за віком), що не є членами ФФК або їх
членство у ФФК призупинено, можуть за рішенням Виконкому
ФФК (з урахуванням п.п. 7, 8 ст.3 Положення про Кубки),
допускатися до участі у змаганнях, але виключно у другу лігу
без права підвищення у класі або поза конкурсом.
2. Річні заявкові або вступні (для клубів/команд, що вперше беруть участь
у змаганнях ФФК) внески перераховуються на розрахунковий рахунок
ФФК до 1 вересня.
3. Гравці, тренери, арбітри, асистенти арбітрів, делегати, що беруть участь
у змаганнях ФФК підпадають під дію Положення про матеріальну
допомогу за отримані травми під час термінів проведення першого та
другого кіл змагань (див. Положення).
4. Клуби (команди), що не направили гарантійні листи у встановлені сроки, не
допускаються до заявки на змагання.
5. Клуби (команди), що не сплатили відповідні внески у визначенні
Виконкомом ФФК терміни, не допускаються до змагань.
6. Клуби (команди), що не пройшли процедуру заявки у встановлені терміни,
не допускаються до змагань.
7. У разі, якщо команда (від U-13 за віком до Дорослих) клубу переважною
більшістю гравців на законних підставах перейшла до іншого клубу, рішення
щодо її місця у Лізі приймається виключно Виконкомом ФФК.
8. Змагання з футболу від U-13 до Дорослих мають наступну структуру:
 Вища ліга – 10 команд (за віком);
 Перша ліга – 10 команд (за віком);
 Друга ліга – решта команд, склад яких формує КзПЗ ФФК.
9. Змагання з футболу від U-9 до U-12 організовуються шляхом розподілу
команд згідно клубного рейтингу по групах за наступною схемою:
1 група – 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19
2 група – 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20
3 група – 21,23,25,27,29,31,33,35,37,39
4 група – 22,24,26,28,30,32,34,36,38,40
5 група – 41,43,45,47,49,51,53,55,57,59,61…
6 група – 42,44,46,48,50,52,54,56,58,60,62…
10. Вища, перша та друга ліги (склад учасників) від U-13 до Дорослих
визначаються за результатами попередніх змагань (чемпіонат, першість).
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11. У випадку відмови команди (за віком) від отриманого права виступати у
Лізі (вищій, першій) право на підвищення у класі одержує команда (за
віком), що має більше рейтингових очок у підсумковій таблиці клубного
заліку попередніх змагань (див. п. 6 ст. 19 табл. 1).
12. Клуби (команди) від U-13 до Дорослих, що вперше заявляються, починають
змагання з другої ліги.
13. У змаганнях беруть участь (відповідно за віком):
- наймолодші діти 4 U–9 (2010-2011 р.н.)
грають на скороченому -тривалість гри – 2 тайми по 20 хв. у складі
полі 40х20м
4+1;
(див.п.4,прим. Статті 9)
-грають м’ячем розміром № 4;
без залікових очок
- зі зворотніми замінами;
-аут розігрується ногами (без прямого удару у
площину воріт);
-без «Положення поза грою»;
- вилучення з правом заміни;
- з правом допуску змішаних команд.
- наймолодші діти 3 U–10 (2009 р.н.)
грають на скороченому -тривалість гри – 2 тайми по 20 хв. у складі
полі 40х20м
4+1;
(див.п.4,прим. Статті 9)
-грають м’ячем розміром № 4;
без залікових очок
- зі зворотніми замінами;
- аут розігрується ногами (без прямого удару у
площину воріт);
-без «Положення поза грою» ;
- вилучення з правом заміни;
- з правом допуску змішаних команд.
- наймолодші діти U – 11 (2008 р.н.)
-тривалість гри – 2 тайми по 25 хв. у складі
2
грають на скороченому 7+1;
полі 60х40м.
-грають м’ячем розміром № 4;
(див.п.4,прим. Статті 9)
- зі зворотніми замінами;
без залікових очок
- з положенням поза грою (від лінії воріт до
лінії карного майданчику) по лінії карного
майданчику;
- м’яч від воріт розігрується виключно до
центру поля;
-з правом допуску змішаних команд.
- наймолодші діти U - 12 (2007 р.н.)
-тривалість гри – 2 тайми по 25 хв., у складі
1
грають на скороченому 7+1;
полі 60х40м.
-грають м’ячем розміром № 4.
(див.п.4,прим.Статті 9)
без нарахування очок
до клубного заліку
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- діти

U – 13 (2006 р.н.)
-тривалість гри – 2 тайми по 25 хв. у складі
10+1;
-грають м’ячем розміром № 5;

- старші діти

U – 14 (2005 р.н.)
-тривалість гри – 2 тайми по 30 хв. у складі
10+1;
-грають м’ячем розміром № 5.
U – 15 (2004 р.н.)
-тривалість гри – 2 тайми по 35 хв. у складі
10+1;
-грають м’ячем розміром № 5;

- молодші юнаки

- юнаки

- старші юнаки

-молодіжні склади

- дорослі

U – 16 (2003 р.н.)
-тривалість гри – 2 тайми по 35
10+1;
-грають м’ячем розміром № 5.
U – 17 (2002 р.н.)
-тривалість гри – 2 тайми по 40
10+1;
-грають м’ячем розміром № 5.
U- 18 - U-21 (з 1998 - 2001р.н.)
-тривалість гри – 2 тайми по 45
10+1;
-грають м’ячем розміром № 5.
-тривалість гри – 2 тайми по 45
10+1;
-грають м’ячем розміром № 5.

хв. у складі

хв. у складі

хв. у складі
хв.,у складі

Примітка: Клубам дозволяється залучати до участі у змаганнях за
команди дорослих гравців заявлених за молодіжні (U- 18 – 21) та
юнацькі (U – 17) склади.
14. Командам молодіжних (U-18-21) складів дозволяється включати до складу
команди на матч гравців, заявлених за віковою категорію (U –17), яким на день
матчу виповнилося 17 років.
15. Гравці, віком 2003 р.н., що заявлені за U –17, не мають права брати
участь за команди U- 18 - 21 та команди дорослих.
16. Забороняється у матчах молодіжних та юнацьких команд
використовувати гравців вікових категорій U – 17 та U- 18-21, заявлених
за команди дорослих.
17. У вищу та першу ліги не дозволяється заявляти з одного клубу більше
однієї команди (за віком), незалежно від того, скільки команд з гравців цього
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віку знаходяться під юрисдикцією цього клубу.
18. До загального клубного заліку клубу нараховуються очки шести дитячо –
юнацьких команд (за віком) від U-13 до U-18-21 та однієї команди дорослих
(всього сім).
19. Клубам, що не мають відповідну кількість команд (за віком), до клубного
заліку за відсутні команди (за віком) очки не нараховуються.
Стаття 8. Календар змагань
1. Календар змагань розробляється та затверджується КзПЗ ФФК.
Ігри проводяться на футбольних полях команд, вказаних у календарі першими.
Початок ігор: у робочі дні - з 15.00 (або за домовленістю між командами); у
вихідні та святкові дні - з 9.00 (або за домовленістю між командами).
2. З листопада місяця початок ігор у робочі дні обов`язково погоджується
представниками команд з КзПЗ ФФК, у зв’язку з скороченим світовим
днем.
3. Друге коло змагань для вищої та першої ліг є «дзеркальним»
відображенням першого кола. Структура змагань другої ліги визначається
КзПЗ ФФК до початку першості та залежить від кількості заявлених команд (за
віком) у дану лігу. (Див. ст.20).
4. Усі учасники змагань повинні дотримуватися календаря змагань.
Виключення становлять для команд, які:
 делегують від двох і більше гравців у збірні команди міста Києва або
України для участі в офіційних змаганнях;
 беруть участь у турнірах, що проводяться під егідою ФФК або ДЮФЛУ.
 інші надзвичайні обставини.
5. Право переносу ігор належить виключно КзПЗ ФФК.
6. Питання щодо переносу гри (ігор) командою (клубом) розглядається КзПЗ
ФФК за умови:
 надання відповідного листа з обгрунтуванням причин переносу командою
(клубом) за 14 діб до визначеної у календарі гри (ігор);
 планування командою(-ми) наперед провести календарну гру чемпіонату
або першості м. Києва до виїзду на турнір;
 погодження з суперником (-ами) дати проведення перенесеної(-х) гри
(ігор) та затвердженої КзПЗ у терміни, що передбачені календарем змагань;
 непередбачених обставин.
Примітка: непогоджений з КзПЗ ФФК виїзд на міжнародний турнір або
участь команд у будь-яких інших змаганнях (турнірах) під час
проведення чемпіонату та першості м. Києва не є підставою для
переносу матчів.
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7. Календар догравання перенесеної(-их) гри(ігор) визначається виключно
КзПЗ ФФК за принципом послідовності
перенесених ігор, але з
урахуванням офіційно визначених причин для команд(-и), з якими (-ою)
перенесена гра.
8. Командам, що перенесли гру без дозволу КзПЗ ФФК або не призначили гру
згідно календаря змагань, зараховуються технічні поразки (-:-). До них
застосовуються штрафні санкції. Після повторного порушення, окрім
технічних та штрафних санкцій, КДК ФФК за поданням КзПЗ ФФК може
прийняти рішення про відсторонення таких(-ої) команд (-и) від змагань.
9. Змагання проводяться:
 для команд – учасниць змагань ДЮФЛ – вівторок - четвер;
 для інших команд – згідно календаря змагань, з урахуванням визначених
Виконкомом ФФК ігрових днів для кожної ліги.
Примітка:

у разі домовленості між командами – суперницями та за умови
погодження з КзПЗ ФФК, ігри відповідного туру змагань
можуть проводитися і в інші дні, але до початку поточного туру.
Початком поточного туру вважається засідання КзПЗ ФФК з
представниками клубів.

10. Неявка представника однієї з команд-суперниць або обох на засідання
КзПЗ ФФК перед наступним туром змагань - не є підставою для переносу гри.
Гра призначається будь-яким з присутніх представників команд у присутності
одного з представників КзПЗ ФФК з урахуванням п.9. Повідомлення команд
про призначення гри не обов’язкове.
11. При неможливості погодити між представниками команд дату, місце та
час проведення гри, остаточне рішення приймає КзПЗ ФФК.
12. Дата, місце та час проведення гри повинні бути визначені:
 для команд, що грають за календарем середа-четвер, не пізніше ніж за
2 доби до гри
 для команд, що грають за календарем п’ятниця-неділя, не пізніше ніж
за 5 діб до гри
 для команд, що грають за календарем понеділок-вівторок, не пізніше
ніж за 7 діб до гри
13. Команда-господар (за календарем) повинна заздалегідь здійснити
добровільну пожертву за арбітраж та / або інспектування до Колегії арбітрів
ФФК (далі - КА ФФК). При не виконанні даних умов (за рішенням КДК),
команді-господарю (за календарем) може бути зарахована технічна
поразка (- : +) та застосовані штрафні санкції .
14. Ігри останніх двох турів змагань у Лігах серед команд (за віком)
призначаються в один день і, по можливості, в один час. Інші умови щодо
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проведення цих ігор погоджуються з КзПЗ ФФК.
Стаття 9. Місця проведення змагань
1. Ігри проводяться на стадіонах (полях) м.Києва, прийнятих Комісією ФФК по
визначенню категорії та придатності стадіонів до проведення змагань з футболу
(КВКПС далі «Комісія»), яка вирішує питання про технічний стан стадіонів
(полів) не пізніше, ніж за 10 днів до початку змагань.
Примітка:
1) дозволом є відповідний Паспорт стадіону (поля), який видається на
визначений термін Комісією перед початком першого кола. Комісія
визначає та надає стадіону відповідну категорію («А», «В», «С»). На
стадіонах категорії «А» проводяться змагання всіх ліг, категорії «В» першої та другої ліг, категорії «С» - лише другої ліги. Паспорт стадіону
після завершення змагань у 15-ти денний термін має бути повернуто до
Комітету з питань спортивних споруд та безпеки проведення змагань.
2) проведення змагань за межами м.Києва дозволяється виключно з дозволу
КзПЗ та при наявності відповідного паспорту стадіону
2. Клуб – господар поля несе відповідальність за громадський порядок та
безпеку до, під час і після гри на стадіоні та прилеглій до нього території. З
цією метою залучається спортивний актив у складі не меньше 2-х осіб, з
відповідними пов’язками «безпека змагань». В окремих випадках господар
поля зобов`язаний забезпечити присутність представників органів
правопорядку в кількості, достатній для підтримання громадського порядку,
охорони глядачів і учасників змагань на стадіоні та прилеглій до нього
території.
3. Клуб – господар поля повинен забезпечити безпеку арбітрів та делегата,
гарантувати відсутність сторонніх осіб у кімнаті арбітрів. У кімнаті мають
право перебувати тільки арбітри, делегат та особи запрошені для виконання
обов`язків, пов`язаних з проведенням матчу.
4. Клуб – господар поля та адміністрація стадіону зобов’язані забезпечити:
 футбольне поле з розміткою, встановлених розмірів, з трав'яним або
іншим покриттям відповідної якості (згідно з «Правилами гри…»
максимальний розмір поля довжина – 105 - 90 м, ширина – 90 - 55 м (довжина
має бути більше ширини); поля шириною до 50 м допускаються для ігор
виключно у другій лізі. Рекомендовано: 105-90 м x 70-60 м, з встановленими
на ньому воротами (7,32 x 2,44 м) і сітками для них. У кожному куті поля
встановлюється флагшток висотою не меньше 1,5м з незагостреною верхівкою і
прапором. Флагштоки з прапорами можуть бути встановлені проти кожного
закінчення середньої лінії за лаштунками поля на відстані 1м від бокової лінії;
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 роздягальні для гравців кожної команди;
 присутність під час проведення матчу лікаря, з відповідним
посвідченням, що видається у КзПЗ ФФК або при наявності документів
(паспорт, диплом про освіту, документ з місця роботи з мокрою печаткою),
якими підтверджується його проф. придатність (посвідчення або документи
пред’являються арбітрові матчу), набір медикаментів, необхідних для надання
первинної медичної допомоги, халат (жилетка або пов’язка) білого кольору з
червоним хрестом. Місце знаходження лікаря повинно бути визначено;
 рапорт арбітра;
 паспорт стадіону, завірений Федерацією футболу м. Києва;
 1 - 3 м’ячі, що визначені Виконкомом ФФК для змагань;
 спеціально обладнану кімнату для арбітрів з необхідним інвентарем (два
комплекти прапорців для асистентів арбітра, запасні бланки рапортів арбітра);
 чай, мінеральну чи фруктову воду для учасників змагань (по можливості);
 туалет та душові кімнати (не менше, як на дві персони) з наявністю води;
 постійні місця на стадіоні для тренерів команд та запасних гравців.
Примітка: Виконкомом ФФК затверджені наступні розміри футбольних
майданчиків:
 для гравців вікової групи U-13 (вища ліга): довжина – (105 – 90) м,
ширина поля 70-60 м.
 для гравців вікової групи U-11, U-12(перша та друга ліги): довжина –
60 - 70 м, ширина – 30 - 50 м, розмір воріт – 2 x 5 м. Пенальті
виконується з відмітки 9 м від лінії воріт. При виконанні штрафних та
вільних ударів гравці команди суперника знаходяться: на відстані не
меньш 6 м. від м`яча.
 для гравців вікової групи U-9, U-10: довжина – 40 - 50 м, ширина 20 - 30
м, з розміром воріт 2 x 3 м. Пенальті виконується з відмітки 6 м. При
виконанні штрафних та вільних ударів гравці команди суперника
знаходяться: на відстані не меньш 5 м від м`яча.
5. Клуб-господар поля несе відповідальність за дії усіх вболівальників на
стадіоні під час проведення матчу.
6. Якщо клуб-господар не може з об’єктивних обставин виконати вимоги п. 4,
питання про використання стадіону (поля) вирішується Комісією. За ненадання
без поважних причин футбольного поля (майданчика) для проведення змагань
або навмисне (в тому числі, в наслідок бездіяльності) порушення вимог п. 4,
команді – господарю зараховується технічна поразка (- : +) та
застосовуються штрафні санкції.
7. При відсутності на стадіоні розмітки технічної зони офіційні особи та
запасні гравці повинні знаходитись не ближче 3 – 5 м від поля.
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8. Питання щодо можливості використання інших футбольних полів
(погіршеної якості) для проведення змагань вирішується Комісією.
9. У разі, якщо футбольне поле команди – господаря за категорією нижче ніж у
команди суперниці, то гра може проводитися на полі команди – суперниці за
домовленістю команд, при цьому статус господаря поля не змінюється
(стосовно ігрової форми та забезпечення лікарем).
Примітка: 1) Якщо категорія полів команд – суперниць не відповідає вимогам
примітки п. 1 ст. 9, то команда – господар повинна забезпечити
інше футбольне поле відповідної категорії.
2) У разі згоди команди – господаря провести зустріч на полі
команди – суперниці, команда – суперниця бере на себе
відповідальність за гарантоване проведення гри та виконання
вимог п.п. 1, 2, 3, 4(окрім м`ячів, лікаря та рапорта арбітра),
5 цієї статті.
3) Всі спірні питання щодо визначення місця проведення змагань
вирішуються КзПЗ ФФК.
Стаття 10. Реєстрація футболістів. Паспорт гравця
1. Футболіст повинен бути зареєстрований для участі в організованому
футболі. Реєстрація футболіста полягає у внесенні відповідної інформації про
гравця до реєстру футболістів ФФК.
2. Тільки зареєстрований у ФФК футболіст має право брати участь у
змаганнях під егідою ФФК та ФФУ. Футболіст повинен дотримуватися
статутів, регламентуючих документів та рішень ФІФА, УЄФА, ФФУ та ФФК.
3. Футболіст може бути зареєстрований тільки в одному клубі у змаганнях,
що проводяться під егідою ФФК.
4. Футболісти U-9,10,11,12,13,14,15,16,17, U-18-21 та дорослі, що заявлені у
змагання під егідою ФФК за відповідний клуб (команду), мають право
виключно у складі цього клубу (команди) брати участь у змаганнях інших
регіональних Федерацій, якщо це не суперечить їх регламентам змагань.
5. Футболісти U-9,10,11,12,13,14,15,16,17, що заявлені у змагання під
егідою ФФК за відповідний клуб (команду), не мають права бути
заявленими за інший клуб (команду) та брати участь у змаганнях інших
регіональних Федерацій.
6. Футболісти U-18-21 та дорослі, що заявлені у змагання під егідою ФФК
за відповідний клуб (команду), мають право брати участь за інший клуб
(команду) у змаганнях інших регіональних Федерацій, якщо це не
суперечить їх регламентам змагань.
7. Футболісти, які зареєстровані у ФФК, мають право брати участь у
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змаганнях з футзалу і пляжного футболу за інші клуби та команди.
8. За період з 1 серпня по 1 липня включно поточного року (період одного
сезону), футболіст може бути зареєстрований не більше ніж за три клуби.
Протягом цього ж періоду гравець має право виступати в офіційних матчах
тільки за два клуби незалежно від рівня змагань.
9. Реєстрація гравців на участь у змаганнях аматорів проводиться тільки
протягом одного з двох реєстраційних періодів, встановлених Виконкомом
ФФК, з урахуванням рекомендацій ФФУ та за умови належної поваги до
спортивної цілісності змагання.
10. Вважати незаконною участь футболіста у будь-якому офіційному матчі,
якщо його не було зареєстровано та заявлено за клуб(команду) у поточних
змаганнях. У такому випадку до футболіста та клубу(команди) застосовуються
дисциплінарні та штрафні санкції.
11. КзПЗ ФФК за інформацією, яку надають їй клуби або школи, складає реєстр
гравців, в якому зазначаються імена, прізвища та дати народження футболістів.
12. КзПЗ ФФК для участі у змаганнях на кожного гравця видає «Паспорт
футболіста». У «Паспорті футболіста» зазначено клуб/клуби, за які гравець був
зареєстрований, починаючи від сезону, коли йому виповнилося 9 років.
13. При втраті «Паспорта футболіста» для отримання дублікату необхідно
сплатити на рахунок ФФК добровільну пожертву у розмірі 200 грн.
14. При переході гравця до іншого клубу йому видається новий «Паспорт
футболіста».
15. На футболістів, які не є громадянами України чи є особами без
громадянства, у повному обсязі поширюються положення Регламенту та інших
відповідних документів ФФК, ФФУ, УЄФА, ФІФА.
Стаття 11. Оформлення заявкової документації на участь у змаганнях
1. Заявка команд для участі у змаганнях проводиться згідно графіку,
затвердженого КзПЗ, який надається клубам(командам) за 14 днів до початку
заявкового періоду. Дотримання графіку заявки є обов`язковим.
2. Клуб (команда), гравець або офіційна особа, які мають заборгованість перед
ФФК, до заявки не допускаються.
3. Тренер команди повинен мати діючу ліцензію («PRO», «А», «В», «С»),
розпочати навчання на курсах або бути внесеним до списку кандидатів на
навчання для одержання відповідної ліцензії.
4. Заявкова документація, що подається до КзПЗ ФФК, складається з
наступних документів:
 гарантійний лист від клубу про участь у змаганнях, з інформацією про
представника та заступника, що мають право представляти клуб
(команду) на засіданнях КзПЗ ФФК;
 анкета клубу;
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 заявковий або дозаявковий листи;
 ліцензія тренера команди (оригінал) або довідка з Навчальнометодичного комітету ФФК;
 підтвердження про сплату добровільної пожертви у сумі 50 гривень з
кожного заявленого гравця команди та тренера (ів) згідно Положення
про матеріальну допомогу за отримані травми;
 копія платіжного доручення або відповідна довідка з бухгалтерії ФФК
про сплату заявкового внеску;
 інформація клубу про тренера(-ів): анкета (форма встановлюється
Навчально-методичним комітетом ФФК); 2 кольорові фотокартки (3.5 x
4.5 см); ксерокопії: паспорту, ідентифікаційного коду та свідоцтва про
освіту;
 емблема клубу в електронному вигляді.
5. До надрукованого заявкового листа (форма встановлюється КзПЗ ФФК)
футбольні клуби можуть вносити :
 для команд дорослих – не більше 30 але не менше 11
футболістів.
 для команд U-13, 14, 15, 16, 17, 18-21 не більше 25 але не менше
11 футболістів.
 для команд U-11, 12 - не більше 18 але не менше 10 футболістів,
 U-9, 10 - не більше 15 але не менше 8 футболістів.
6. Заявковий лист підписується керівником клубу, тренером та лікарем
команди і завіряється відповідними печатками клубу та спеціалізованої
установи зі спортивної медицини.
7. Клуби, що вперше беруть участь у змаганнях (вступили у члени ФФК),
разом із заявковим листом надають до ФФК:
 ксерокопії установчих документів клубу (копії статуту, виписки або
свідоцтва про реєстрацію);
 дані про юридичну адресу та банківські реквізити клубу;
 адресу стадіону або спортивної бази з вказаними номерами телефонів,
факсу, електронної адреси.
 копія платіжного доручення або відповідна довідка з бухгалтерії ФФК
про сплату вступного внеску.
8. На гравців, що заявляються вперше, до заявкових листів додаються:
 Ксерокопії або електронна копія: свідоцтва про народження або
паспорту (для повнолітніх), ідентифікаційного коду, які КзПЗ ФФК звіряє з
оригіналами;
 дві кольорові фотокартки (3.5 x 4.5 см);
 надрукована або заповнена в електронному вигляді особиста картка
учасника змагань
для футболістів дитячо-юнацьких команд (форма
встановлюється КзПЗ ФФК). Для футболістів команд дорослих – ксерокопія
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паспорту або електронна копія документу ( стор. 1, 2, 11 ).
Примітка: керівники клубів та тренери повинні попереджувати батьків
гравців про кримінальну відповідальність за підробку свідоцтв
про народження та фальсифікацію інших документів, що
підтверджують вік дитини або приховують його реальний стан
здоров’я.
9. Заявкові листи подаються перед початком кожного кола змагань.
Фотокартки підлягають заміні кожні два роки.
10. Клуб, до заявкового листа якого вже внесена відповідна кількість
футболістів
(див. п. 5,ст. 11), може дозаявити будь-яку кількість гравців,
при умові, що така ж кількість гравців буде відзаявлена. За кожного
дозаявленого гравця повинно бути сплачено на рахунок ФФК добровільну
пожертву у розмірі 100 грн. та з урахуванням Положення про матеріальну
допомогу… 50 грн.
11. Гравці молодшого віку (різниця у віці не менше 1 року) дитячо-юнацьких
команд можуть допускатися до змагань старших за віком лише за письмовою
згодою їх батьків та дозволу лікаря (копії встановленого зразка надаються до
КзПЗ ФФК), але кількість їх в заявковому листі не повинна перевищувати 3-х
гравців.
12. Команди, заявкова документація яких не оформлена у встановленому ФФК
порядку або не прийнята КзПЗ ФФК, до участі у змаганнях не допускаються.
13. Гравці, що внесені до заявкових листів команди (за віком) відповідного
клубу, не мають права брати участь у міських змаганнях за команди (за
віком) інших клубів або за команду іншого віку свого клубу, окрім
молодіжних (U-18-21) та юнацьких складів (U–17) (прим.1, п. 13 ст.7).
14. При відзаявлені гравця його «Паспорт футболіста» повертається до КзПЗ
ФФК.
15. Після закінчення змагань «Паспорти футболістів» у 15 – ти денний
термін повертаються до КзПЗ ФФК і видаються після надання заявкового
(дозаявкового) листа перед початком наступних змагань.
Примітка: клуби, що без поважних причин не повернули до КзПЗ ФФК
«Паспорти футболістів» у встановлений термін після закінчення
змагань, до наступних змагань не допускаються і до них
застосовуються дисциплінарні та штрафні санкції.
Стаття 12. Фарм – клуби
1. Фарм – клубами (дочірніми клубами/командами) ФФК визнає клуби
(команди), які створені основними клубами, тобто:
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 гравці фарм – клубу (команди) є членами основного клубу (наявність заяв
про вступ до клубу та особистих карток гравців);
 питання про участь у змаганнях та переміщення гравців фарм – клубу
вирішується керівництвом основного клубу;
 назва фарм – клубу має бути однойменна з основним, але дозволяється до
вказаної назви додавати іншу назву або ставити чисельний індекс;
2. Основному та дочірньому клубу дозволяється брати участь у будь – яких
змаганнях згідно Регламенту .
3. Основний клуб зобов’язаний гарантувати командам фарм – клубу участь в
усіх змаганнях ФФК.
4. Основний клуб (команда) і фарм – клуб (команда) не мають права
знаходитися (грати)
в одній (вищий/першій) лізі.
5. Команді основного клубу або команді фарм – клубу у змаганнях команд
U-13,14,15,16,17,18-21 та дорослих дозволяється залучати до участі у грі
команди фарм – клубу або команди основного клубу не більше трьох
футболістів, т.з. «право трьох гравців».
6. На змагання категорії U-9, 10, 11, 12 та на кубкові змагання у всіх вікових
категоріях, «право трьох гравців» не розповсюджується.
Примітка: статус фарм – клубу підтверджує КзПЗ ФФК. Рішення КзПЗ ФФК
стосовно підтвердження статусу фарм - клубу може бути
оскаржено до Виконкому ФФК.
Стаття 13. Порядок перевірки документів футболіста
1. Виключне право щодо перевірки документів, в тому числі віку футболіста,
належить КзПЗ ФФК.
2. Представники клубів (команд) - учасників змагань мають право звернутися
до КзПЗ ФФК щодо перевірки документів футболістів.
3. Звернення повинно бути оформлене на бланку відповідного клубу з
посиланням на причини перевірки, включаючи інформацію про первинну
перевірку заявником, містити печатку та підпис керівника.
4. КзПЗ ФФК у 3-денний термін розглядає звернення, запрошує гравця, який
підлягає перевірці, та його тренера до ФФК, перевіряє його оригінали
документів, після чого приймає рішення щодо проведення перевірки.
5. У разі прийняття рішення про перевірку, керівництво клубу (команди)
повинно негайно повідомити про це батьків гравця.
6. Батьки гравця у 15-денний термін надають до КзПЗ ФФК копію актового
запису про народження їх дитини або відповідну довідку з РАГСу, завірені
печаткою та підписом керівника органу, який їх видав.
7. Після отримання підтверджуючих документів про народження особи, яка
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перевіряється, КзПЗ ФФК у 3-денний термін виносить рішення щодо
подальшої участі футболіста у змаганнях.
Примітка: у разі не підтвердження вказаних у звернені фактів, клуб
(команда), який (а) подав (ла) звернення, сплачує на рахунок
ФФК добровільну пожертву у розмірі 200 грн.
8. У разі виникнення у КзПЗ ФФК сумнівів щодо наданих документів, члени
КзПЗ і Комісії ФФК з етики та Чесної гри у правовому полі особисто
перевіряють відповідність документів.
Примітка: КзПЗ ФФК не розглядає довідки про народження дитини з
пологових будинків.
9. При виявленні фальсифікації КДК ФФК на підставі рішення КзПЗ ФФК
робить висновок щодо дисциплінарних та штрафних санкцій.
10. Рішення, винесене КДК ФФК, може бути оскаржене до Апеляційної комісії
ФФК (далі – АК ФФК).
11. Рішення АК ФФК може бути оскаржено в органах здійснення
футбольного правосуддя ФФУ.
Стаття 14. Вимоги до ігрової форми (екіпіровки) футболіста
1. Ігрова форма футболіста складається із футболки, шортів, гетрів, щитків та
футбольного взуття.
2. На футболці обов’язково повинні бути:
 спереду - надрукована, виткана або нашита емблема клубу;
 позаду - номер, за яким прізвище та ім`я футболіста записується до
рапорту арбітра;
 на правому рукаві футболки (20 см від плеча) шеврон з логотипом ФФК
(пришитий або надрукований).
3. Емблема клубу може бути надрукована, виткана або нашита у вигляді знаку
на будь-якому предметі комплекту форми.
4. Команда, що прибула на гру без емблеми або шеврону на футболках,
допускається до гри, але до неї застосовуються штрафні санкції.
5. Кольори футболок футболістів команд не повинні збігатися з кольорами
футболок арбітрів. Якщо кольори футболок арбітрів співпадають з кольорами
футболок футболістів (крім воротарів), змінювати футболки повинні арбітри.
6. Кольори футболок кожного воротаря повинні відрізнятися від кольорів
футболок інших футболістів, арбітра та асистентів арбітра. Якщо кольори
футболок арбітра та асистентів арбітра співпадають з кольорами футболок
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воротарів, змінювати футболки повинні воротарі.
7. Для фіксації щитків дозволяється одна вузька смуга стрічки або еластична
пов`язка, ширина яких повинна бути не більше 2 см.
8. Футболіст, екіпіровка якого не відповідає Правилам гри і вимогам цієї
статті, до гри не допускається.
9. На випадок збігу кольору ігрової форми суперників, команда, що грає у
гостях, змінює колір форми.
Стаття 15. Офіційна процедура перед початком та після закінчення гри
1. Перед початком гри футболісти команд розташовуються поруч із середньою
лінією поля на відстані 7 м від бокової лінії поля обличчям до центральної
трибуни. Арбітри розташовуються між командами. Футболісти та арбітри
вітають глядачів підняттям рук над головою.
2. Футболісти команди гостей розташовуються зліва від арбітра і проходять
повз арбітрів та команду – господаря поля, вітаючи кожного рукопотисканням,
після чого повертаються на початкову позицію, проходячи за футболістами
команди – господаря поля та арбітрами.
3. Футболісти команди – господаря поля проходять повз арбітрів, вітаючи
кожного рукопотисканням, і повертаються на початкову позицію, проходячи за
арбітрами.
4. Після привітання арбітр шляхом жеребкування з капітанами команд
визначає право вибору воріт. Капітани при цьому мають обмінятися
рукостисканням.
5. Головні тренери команд мають обмінятися рукостисканням до початку та по
закінченню гри. Ініціатором рукостискання виступає головний тренер командигосподаря.
6. Після закінчення гри команди розташовуються у центрі поля поруч з
арбітрами на своїх половинах поля. Футболісти дякують глядачам за їх
підтримку оплесками над головою. Капітани команд рукостисканням дякують
арбітрам за проведений матч.
Стаття 16. Порядок допуску футболістів та офіційних осіб до матчу
1. Перед початком гри (чемпіонату, першості або Кубку) до рапорту арбітра
представник клубу (команди) U-13, 14, 15, 16, 17, 18-21 та дорослих повинен
друкованими літерами вписати прізвища та імена не більше 18 – ти
футболістів (11 – ти основних і 7 – и запасних, які мають право вийти на
заміну), з визначеними на футболках гравців номерами, а також офіційних
осіб, які представлятимуть команду на матчі.
2. У змаганнях дітей вікової групи U-12 до рапорту арбітра вноситься не
більше 18 – ти гравців (8-и основних і 10 – ти запасних, які мають право
вийти на заміну), без права зворотньої заміни.
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3. У змаганнях дітей вікової групи U-11 до рапорту арбітра вноситься не
більше 18 – ти гравців (8-и основних і 10 – ти запасних, які мають право
вийти на заміну), з правом зворотньої заміни.
4. У змаганнях дітей вікової групи U-9, U-10, до рапорту арбітра вноситься не
більше 15 – ти гравців (кількість основних визначається ст.7 п.13, іншізапасні). Дозволяється необмежена кількість замін з правом зворотньої
заміни.
5. До участі у грі вікових груп:
 U-13,14,15,16,17,18-21 та дорослих допускається не менше 7 – ми
футболістів з однієї команди на полі.
 U-11, 12 допускаються до гри не менше 7– ми футболістів з однієї
команди
 U-9, 10 допускаються до гри не менше 5 – ти футболістів з однієї
команди.
6. Заміна гравців проводиться з числа футболістів, призвища яких внесені до
листа рапорту арбітра.
7. Гравці, що виходять на заміну, зобов’язані пред’явити арбітру або асистенту
арбітра «Паспорт футболіста».
8. Гравець, не включений до заявкового листа команди, не має права виступати
у складі цієї команди (за винятком футболістів, вказаних у прим. п.13 ст.7,
ст.12 та при наявності «Паспорта футболіста»).
9. Представники команд зобов’язані за 30 хвилин до початку гри надати
арбітру заявковий лист команди та «Паспорти футболістів», заповнений
рапорт з підписом одного з офіційних представників команди.
10. При відсутності заявкового (их) листа (ів) та «Паспортів футболістів»
перед початком гри, арбітр повинен зачекати не більше 20 хвилин від часу,
визначеного КзПЗ ФФК або арбітром - як початок гри і, якщо заявковий (і)
лист (и) та «Паспорти» не були надані, гра не проводиться, а вирішення
питання спортивних, дисциплінарних та штрафних санкцій надається
КДК ФФК.
11. Офіційна особа команди (клубу), прізвище якої внесено до листа рапорту
арбітра, вважається учасником матчу.
12. Тренер команди, який не має діючої ліцензії («PRO», «А», «В», «С»), не
розпочав навчання на курсах для одержання відповідного диплому або не є
кандидатом на навчання, не має право представляти команду у змаганнях,
тобто: заповнювати рапорт арбітра, бути внесеним до листа рапорту арбітра,
керувати діями команди, знаходитись у технічній зоні та інше.
13. Тільки офіційні особи команди (клубу) та запасні футболісти, прізвища
яких внесені до листа рапорту арбітра, мають право перебувати на відведених
для них місцях у технічній зоні під час проведення матчу.
14. Розминка запасних футболістів під час матчу дозволяється тільки в місцях,
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визначених арбітром (позаду першого асистента арбітра або за воротами своєї
команди).
15. Представники команд (офіційні особи і капітани команд) разом з
арбітром
безпосередньо перед виходом гравців на футбольне поле
зобов’язані здійснювати перевірку наявності та відповідності заявкових листів
і «Паспортів футболістів» прізвищам гравців, що внесені до рапорту арбітра, і
несуть відповідальність за дотриманням правил допуску футболістів до
гри.
16. Якщо будь-хто з перших одинадцяти футболістів (відповідна кількість
гравців у відповідній віковій категорії), зазначених у рапорті арбітра, не має
можливості разпочати матч у стартовому складі, його(їх) може замінити будьякий футболіст з числа запасних, записаних до рапорту арбітра. Така заміна не
скорочує кількість запасних футболістів, що мають право вийти на поле,
замінений (і) до початку матчу футболіст (и) має (ють) право брати участь у
грі.
17. Якщо у грі брав (ли) участь гравець(і), що не був (ли) внесений (і) у рапорт
арбітра, але був(ли) заявлений (ні) за команду та мав (ли) «паспорт футболіста»
і мав право грати, питання щодо спортивних, дисциплінарних та штрафних
санцій вирішується КДК ФФК, з урахуванням причини невнесення (навмисно
або халатність).
18. Якщо до рапорту арбітра було внесено футболіста, який не мав права
брати участь у грі (червона або три жовті картки, дискваліфікованого,
незаявленого), незалежно від того виходив він на поле чи ні, команді
зараховується технічна поразка.
Примітка: у разі виявлення КДК ФФК, що данне порушення було вчинено
за попередньою змовою зацікавлених сторін, з метою впливу
на розподіл місць у турнірній таблиці, обом командам
зараховуються технічні поразки та накладаються штрафні
санкції.
19. Якщо футболіст, якого було замінено або вилучено у ході гри, в
подальшому безпосередньо брав участь у матчі, то команді, за яку він грав,
зараховується технічна поразка та до клубу(команди) застосовуються
штрафні санкції, а до футболіста - дисциплінарні.
20. Учасником гри вважається футболіст, якого було внесено до рапорту
арбітра.
21. Представникам клубів у присутності арбітра дозволяється перевірка
«Паспортів футболістів» і гравців команди - суперниці після завершення гри у
термін – не пізніше 15 хвилин (футболісти команд, прізвища яких записані
до листа рапорту арбітра, не мають право залишати місце розташування
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команди у вищезазначений термін без погодження з арбітром та
представником команди-суперника).
22.
При відмові або неможливості представником команди пред’явити
гравця і «Паспорт футболіста» для перевірки після завершення матчу у
вказаний термін, команда – суперниця має право на опротестування результату
гри.
23.
Команді, яка не виконала вимог п.п. 21, 22 цієї статті або за участь у
грі:
 незаявленого або дискваліфікованого футболіста;
 заявленого за фальсифікованими документами;
 футболіста, що має зареєстрований у «Прем’єр-лізі» або ПФЛ України
професіональний контракт(незалежно від того внесено його до рапорту
арбітра чи ні);
зараховуються технічні поразки в усіх іграх, де виступав такий футболіст, і за
рішенням КДК ФФК до клубу (команди) можуть бути застосовані штрафні
санкції. До тренера цієї команди також можуть бути застосовані
дисциплінарні санкції.
Примітка: при повторному порушені цієї статті, команда за рішенням
КДК ФФК може бути знята зі змагань.
24. Після закінчення гри представники команд зобов’язані у рапорті арбітра
ознайомитися з обліком порушень, допущених футболістами у грі,
перевірити прізвища гравців, які відзначилися забитими м`ячами та інше,
внести запис про подання протесту, якщо такий має місце, та інші
зауваження і поставити другий особистий підпис на зворотній сторінці
рапорту.
25.
За фальсифікацію результату гри або рапорту арбітра команді
(командам) зараховується(ються) технічна(і) поразка(и) та застосовуються
штрафні санкції. Тренери, арбітри та клуби несуть відповідальність згідно
Дисциплінарного кодексу ФФК.
Примітка: рапорт арбітра повертається господарем поля (згідно
календаря) до КзПЗ ФФК на перше після гри засідання
(понеділок), але не пізніше
14:00 години вівторка. У разі не виконання даної вимоги, до
команди застосовуються спортивні, дисциплінарні або штрафні
санкції.
Стаття 17. Неявка команди на гру. Відмова від участі у змаганнях
1. За неявку на гру без поважної причини, команді зараховується технічна
поразка і до неї застосовуються штрафні санкції, а команді – суперниці
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зараховується технічна перемога.
2. Після повторної неявки на гру без поважної причини КДК ФФК за поданням
КзПЗ ФФК може зняти таку команду зі змагань.
3. Якщо команда, яку знято зі змагань, провела половину і більше ігор, то їй
зараховуються технічні поразки в іграх, які залишились. Якщо менше
половини – результати проведених ігор анулюються. До клубного заліку
команді нараховуються очки лише у тому випадку, якщо вона зіграла 50% і
більше ігор.
4. Команда, яку знято зі змагань, може заявитися на наступну першість,
але у найнижчу лігу.
Стаття 18. Кваліфікаційні матчі
1. У надзвичайних випадках (визначається Виконкомом Федерації) КзПЗ ФФК
призначає кваліфікаційні матчі для виявлення учасника вищої або першої
ліги.
2. Терміни проведення кваліфікаційних матчів визначаються КзПЗ ФФК.
3. Кваліфікаційні матчі складаються з двох ігор (одна – на своєму полі, друга –
на полі суперника).
Примітка: команда – господар у кваліфікаційних матчах визначається КзПЗ
ФФК жеребкуванням.
4. У кваліфікаційних матчах мають право брати участь лише ті гравці,
яких було заявлено за відповідну команду клубу на поточні змагання.
5. Клубам (командам) U-13,14,15,16,17,18-21 та дорослих, що мають фарм–
клуби (команди), не дозволяється у кваліфікаційних матчах використовувати
„право трьох гравців”.
6. При неявці команди на першу кваліфікаційну гру, вона позбавляється
права грати другу кваліфікаційну гру і до команди застосовуються штрафні
санкції.
7. При неявці однієї з команд на другу кваліфікаційну гру, незалежно від
результату першої, їй зараховуються технічні поразки в обох іграх і до неї
застосовуються штрафні санкції.
8. При відмові від участі у кваліфікаційних іграх команді (ам) зараховуються
технічні поразки (- /+ ; - / -) та застосовуються штрафні санкції.
Стаття 19. Визначення місць команд у турнірній таблиці та клубний залік
1. Місця команд (за віком) визначаються за підсумком очок набраних в усіх
іграх чемпіонату (першості). За перемогу нараховується 3 (три) очки, за нічию
– 1 (одне) очко, за поразку очки не нараховуються.
2. При однаковій кількості очок у двох або більше команд (за віком) місця
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визначаються за наступними показниками:
 за більшою кількістю очок в іграх між собою;
 за кращою різницею забитих і пропущених м’ячів в іграх між собою;
 за найбільшою кількістю перемог в усіх іграх;
 за кращою різницею забитих і пропущених м’ячів в усіх іграх;
 за найбільшою кількістю забитих м’ячів в усіх іграх.
Примітка: при однаковій кількості очок у двох команд, які за підсумком
очок претендують на перше місце у всіх Лігах, п. 2 цієї статті не
діє, а між цими командами призначається додатковий матч, який
проводиться на нейтральному полі або за згодою обох сторін.
Команда-господар визначається жеребкуванням. В обов’язковому
порядку призначається делегат, а фінансові витрати
розподіляються між сторонами.
3. За рівністю показників, вказаних у п. 2 цієї статті, місце команд, що не
претендують на перше місце ,визначається жеребкуванням, яке проводить КзПЗ
ФФК.
4. У кваліфікаційних (стикових) матчах між командами (за віком)
переможець визначається:
 за більшою кількістю очок в іграх між собою;
 за кращою різницею забитих і пропущених м’ячів в іграх між собою;
 за більшою кількістю м’ячів, забитих на полі суперника.
5. За рівністю показників, вказаних в п. 4 цієї статті, переможець визначається
у серії післяматчевих одинадцятиметрових ударів без призначення додаткового
часу, за виключенням команд дорослих, де додатковий час призначається.
6. Місце клубу у клубному заліку визначається за сумою очок, що
нараховуються командам (за віком) за місця, які вони вибороли у поточних
змаганнях (див. таблицю № 1).
Таблиця № 1
Вища ліга
I місце - 30 очок
II місце - 29 очок
III місце - 28 очок
IV місце - 27 очки
V місце - 26 очок
VI місце - 25 очок
VII місце - 24 очки

I
II
III
IV
V
VI
VII

І ЛІГА
місце - 21 очки
місце - 20 очок
місце - 19 очок
місце - 18 очок
місце - 17очок
місце - 16 очок
місце - 15 очок
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І місце
ІІ місце
ІІІ місце
ІV місце
V місце
VІ місце
VIІ місце

ІІ ЛІГА
- 12 очок
- 11 очок
- 10 очок
- 9 очок
- 8 очок
- 7 очок
- 6 очок

VIII місце - 23 очки VIII місце - 14 очок
IX місце - 22 очки IX місце - 13 очок
X місце - 21 очко X місце - 12 очок

Наприклад:

VIIІ місце - 5 очок
ІX місце
- 4 очки
X місце
- 3 очки
XI місце - 2 очки
XII- інш. місця - 1очко
U – 11
- I місце (Вища ліга) - 30 очок;
U – 12
- II місце (Вища ліга) - 29 очок;
U – 13
- III місце (1 ліга)
- 19 очок;
U – 14
- IV місце (Вища ліга) - 27 очок;
U – 15
- I місце (1 ліга)
- 21 очко;
U – 16
- X місце (Вища ліга) - 21 очко;
U – 17
- VII місце (Вища ліга) - 24 очки;
U - 18- 21 - V місце (1 ліга)
- 17 очок;
Дорослі - ІV місце ( 2 ліга)
9 очок.
Всього:

197 очок

Примітка: всім командам другої ліги, що посіли місця після 11-го, до
клубного заліку нараховується 1 очко.
7. У випадку однакової кількості очок клубного заліку у двох або більше
клубів, місця між клубами визначаються:
 за більшою кількістю команд клубу у вищій лізі, першій лізі;
 за результатом виступу команди U-18-21, а при відсутності таких команд
– найближчої вікової групи, з урахуванням ліги.
8. Клуби, які за підсумками очок клубного заліку посіли з 1-го по 20-те
місце включно, на наступну першість заявляють команди дітей вікової
групи U-9,10,11,12 (сезону 2018/19) у 1 та 2 групи (див. п.9, ст.7).
9. Клуби, які за підсумками очок клубного заліку посіли з 21-го по 40-е
місця включно, на наступну першість заявляють команди дітей вікової
групи U-9,10,11,12 (сезону 2018/19) у 3 та 4 групи (див. п.9, ст.7).
10. Клуби, які за підсумками очок клубного заліку посіли місця нижче 40го, на наступну першість заявляють команди дітей вікової групи U9,10,11,12 (сезону 2018/19) у 5, 6 та наступні групи (див. п.9, ст.7).
Примітка: для команд U-9,10,11,12 місця у змаганнях (групах) визначаються
місцем клубу у клубному заліку.
Стаття 20. Перехід команди із ліги в лігу за підсумками змагань
1. Команди клубів U-13,14,15,16,17,18-21 та дорослих вищої ліги, що посіли
останні два місця, переходять до першої ліги.
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2. Команди клубів U-13,14,15,16,17,18-21 та дорослих, що посіли перші два
місця у першій лізі, отримають право виступати у вищій лізі.
3. Команди клубів U-13,14,15,16,17,18-21 та дорослих першої ліги, що посіли
останні два місця, переходять до другої ліги.
4. Команди клубів U-13,14,15,16,17,18-21 та дорослих що посіли перші два
місця у другій лізі, отримують право виступати у першій лізі.
5. Друга ліга U-13,14,15,16,17,18-21 та Дорослі формуються КзПЗ ФФК, в
залежності від кількості команд, що подали заявки на участь у змаганнях у
другій лізі.
6. При формуванні двох груп (від 8 до 12 команд) ігри проводяться у два
етапи:
Для команд дорослих :
 на першому етапі за схемою «кожен з кожним» в два кола у своїх
групах;
 на другому етапі проводяться стикові ігри за наступною схемою:
1-е місце першої групи грає з 2-м місцем другої групи,
2-е місце першої групи – з 1-м місцем другої групи.
Переможці розігрують 1-е та 2-е місця.
Команди, що програли, 3-є та 4-е місця.
Інші команди у стикових іграх з одного матчу розігрують відповідні
місця за схемою:
3-є місце 1-ї групи – грає з 3-ім місцем 2- ї групи, 4-е – з 4-м і т.д.
Для команд (U-13,14,15,16,17,18-21) :
 на першому етапі за схемою «кожен з кожним» в одне коло у своїх
групах;
 на другому етапі команди формуються за наступною схемою:
- перша половина команд першої групи та перша половина другої
групи у другому колі розігрують за системою «кожен з кожним»
місця у другій лізі з
1 по 8-12, в залежності від кількості команд у
групах на першому етапі.
- друга половина команд першої групи та друга половина другої групи
розігрують за системою «кожен з кожним» місця у другій лізі з 8-12 по 1624, в залежності від кількості команд у групах на першому етапі.
7. При формуванні трьох груп (від 8 до 12 команд) ігри проводяться у два
етапи.
Для команд дорослих :
 на першому етапі за системою «кожен з кожним» в два кола у своїх
групах;
 на другому етапі перші місця з трьох груп розігрують за системою
«кожен з кожним» в одне коло 1-е, 2-е та 3-є місця у другій лізі.
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Інші команди (другі з другими, треті з третіми і т.д.) за такою ж
схемою розігрують відповідні місця у другій лізі.
Для команд (U-13,14,15,16,17,18-21):
 на першому етапі за системою «кожен з кожним» в одне коло у своїх
групах;
 на другому етапі 1-е, 2-е, 3-е та 4-е місця у групах в одне коло за
системою «кожен з кожним» розігрують місця з 1 по 12 у другій лізі.
Інші команди з груп (по 3 або 4) при дотриманні принципу рівності
кількості команд у новостворених групах за такою же схемою
розігрують інші місця у другій лізі.
8. При формуванні чотирьох груп (від 8 до 12 команд) ігри проводяться у два
етапи.
Для команд дорослих :
 на першому єтапі за системою «кожен з кожним» в два кола у своїх
групах;
 на другому етапі перші місця з чотирьох груп розігрують за системою
«кожен з кожним» в одне коло 1-е, 2-е, 3-е та 4-е місця у другій лізі.
Інші команди (другі з другими, треті з третіми і т.д.) за такою ж
схемою розігрують відповідні місця у другій лізі.
Для команд (U-13,14,15,16,17,18-21) :
 на першому етапі за системою «кожен з кожним» в одне коло у своїх
групах;
 на другому етапі 1-і, 2-і, та 3-і місця з груп в одне коло за системою
«кожен з кожним» розігрують місця з 1 по 12 у другій лізі.
Інші команди з груп (по 2 або 3) при дотриманні принципу рівності
кількості команд у новостворених групах за такою же схемою
розігрують інші місця у другій лізі.
9. Місця команд клубів U-12 у вищій, першій та другій лігах на наступну
першість визначаються за результатами клубного заліку.
10. Команди клубів U-9,10,11,12, проводять змагання за наступною схемою:
команди на підставі клубного заліку розподіляються на групи (1 – 6…)
(див. п.9, ст.7) ;
 на першому етапі в одне коло за системою «кожен з кожним»
проводять ігри у своїх групах;
 на другому етапі команди, що зайняли перші 5 місць у 1 та 2 групах,
утворюють групу А, інші по 5 з 1 та 2 груп – групу Б. Перші 5 місць у
3 та 4 групах утворюють групу В, інші по 5 з 3 та 4 груп – групу Г і
т.д.
 за системою «кожен з кожним» проводять ігри у своїх групах в одне
коло;
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Примітка: команди фарм-клубів на всіх етапах розподіляються у
різні групи.
Місця команд фарм-клубів, що на другому етапі мали право
потрапити у групу, де грає основний клуб, займають
команди, які зайняли наступні місця за командами фармклубу.
11. У випадку відмови команди (за віком) від отриманого права виступати у
лізі, вищій за рангом або зняття її зі змагань, право на підвищення у класі
одержує команда (за віком), яка має вищий рейтинг серед команд (за віком)
даної ліги, але при умові, що вона зайняла з 1-го по 4-е місце.
12. У випадку, якщо команда (за віком) претендує на підвищення у класі за
умов, що викладені у п. 11 цієї статті, зайняла нижче 4-го місця, вона грає
кваліфікаційні матчі з командою (за віком), що зайняла передостаннє місце у
лізі, що вище.
13. У випадках, коли команди (за віком) претендують на підвищення у класі і
при цьому у підсумковій таблиці зайняли нижче 4-го місця (перші чотири
зайняли фарм-клуби), то право підвищення у класі без кваліфікаційних ігор
отримує лише та команда (за віком), що зайняла наступне місце за командами
фарм - клубів. Друга за нею команда грає кваліфікаційні матчі з командою (за
віком), що зайняла передостаннє місце у лізі, що вище.
Примітка: Порядок проведення кваліфікаційних матчів визначений у ст.18.
14. У випадку, якщо команди фарм – клубів отримали право на підвищення у
класі, то таке право передається командам, які посіли у підсумковій таблиці
наступні після них місця, за умови, що команди основних клубів залишилися у
вищій за рангом лізі (див. п 4, ст. 12).
15. При понижені у класі команд (за віком) основних клубів, відповідні
команди (за віком) фарм – клубів можуть підвищитися у класі, якщо отримали
таке право (згідно п.п. 1, 2, 3, 4 цієї статті).
16. У випадку пониження у класі команд (за віком) основних клубів вищої ліги,
команди фарм – клубів, що не отримали права підвищення у класі в першій лізі,
переходять до другої ліги, незалежно від зайнятих місць.
17. У випадку пониження у класі команд (за віком) основних клубів вищої ліги,
команди фарм – клубів, що отримали право підвищення у класі в другій лізі,
при відсутності команд у першій лізі, позбавляються такого права.
18. У випадку пониження у класі команд (за віком) основних клубів першої
ліги,
команди фарм – клубів, що не отримали права підвищення у класі в
другій лізі, змінюють свій статус (втрачають права фарм-клубів).
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Стаття 21. Визначення учасників змагань Дитячо–юнацької футбольної
ліги України
1. До змагань «Дитячо – юнацької футбольної ліги України» (далі ДЮФЛУ)
у вищій лізі ДЮФЛУ допускаються команди (за віком) м. Києва, які у
попередній першості ДЮФЛУ отримали таке право.
2. Клуби – учасники змагань ДЮФЛУ формуються за принципом: (U – 17, U 15), (U – 16, U – 14).
3. У першу лігу ДЮФЛУ мають право заявлятися виключно команди
клубів, які у клубному заліку м. Києва посіли з 1 по 15 місця.
Примітка: згідно Регламенту змагань ДЮФЛУ у вищу лігу клуби заявляють
чотири команди (за віком), у першу допускаються дві команди
(за віком).
4. Усі суперечливі питання між клубами, щодо участі їх команд (за віком)
у першості ДЮФЛУ, розглядаються Виконкомом ФФК разом з
ДЮФЛК.
5. У змаганнях U-18 та Асоціації аматорського футболу України беруть участь
команди дорослих, що мають відповідні показники у чемпіонаті міста або у
відповідних офіційних кубкових турнірах.
Стаття 22. Нагородження
1. Нагородження переможців і призерів чемпіонату, першості та відповідних
Кубків проводить ФФК разом з ДОНМС, ДЮФК та Київською футбольною
лігою (далі КФК).
2. Команда клубу (за віком), що посіла перше місце у вищій лізі,
нагороджується Кубком та дипломом, гравці та тренери – «золотими»
медалями та дипломами першого ступеня (згідно заявкового листа).
3. Команди клубу (за віком), що посіли друге і третє місця у вищій лізі,
нагороджуються дипломами, гравці та тренери - відповідно «срібними» і
«бронзовими» медалями та дипломами відповідних ступенів (згідно заявкового
листа).
4. Команда клубу (за віком),
що посіла перше місце у першій лізі,
нагороджується
дипломом, гравці та тренери - середніми «золотими»
медалями та дипломами (згідно заявкового листа).
5. Команди клубу (за віком), що посіли друге і третє місця у першій лізі,
нагороджуються дипломами, гравці та тренери відповідно середніми
«срібними» і «бронзовими» медалями та дипломами (згідно заявкового листа).
6. Команда клубу
(за віком), що посіла перше місце у другій лізі,
нагороджується дипломом , гравці та тренери – малими «золотими» медалями
та дипломами (згідно заявкового листа).
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7. Команди клубу (за віком), що посіли друге і третє місця у другій лізі,
нагороджуються дипломами, гравці та тренери - малими «срібними» та
«бронзовими» медалями та дипломами (згідно заявкового листа).
8. Команди вікової групи U-9, U-10, U-11, U-12 за участь у змаганнях (без
залікових очок) нагороджуються пам’ятними знаками учасника змагань
(згідно заявкового листа).
9. Нагородженню підлягають футболісти, що зіграли за команду не менше ніж
50% ігор, а гравці збірних команд міста - не менше ніж 30% ігор.
10. Команда, яка перемогла у фіналі відповідного Кубку, нагороджується
Кубком і дипломом, гравці та тренери - медалями «Володар Кубку ...» і
почесними дипломами.
11. Команда - фіналіст відповідного Кубку нагороджується малим Кубком і
дипломом, гравці та тренери - медалями «Фіналіст Кубку ...» і почесними
дипломами.
12. Арбітри та делегати, які проводили фінали Кубків, нагороджуються
почесними призами.
13. За результатами опитування клубів у змаганнях U-13,14,15,16,17,18-21 та
Дорослих визначаються лауреати сезону у номінаціях (згідно вікових
категорій): «Кращий тренер», «Кращий воротар», «Кращий захисник»,
«Кращий півзахисник», «Кращий нападник», «Кращий бомбардир» та
«Кращий гравець»
14. Клуб-переможець за підсумком клубного заліку нагороджується
почесним дипломом та перехідним Кубком, який весь термін наступних
змагань зберігається у клубі.
Стаття 23. Відповідальність клубу (команди), керівників, тренерів та
футболістів
1. Керівники клубів (команд), тренери, футболісти, які беруть участь у
змаганнях, повинні виконувати всі вимоги Правил гри і положень Регламенту,
виявляючи високу дисципліну, організованість, толерантність до офіційних
осіб, делегатів, арбітрів, суперників та глядачів.
2. Керівники клубів (команд) та тренери несуть відповідальність за поведінку
футболістів своєї команди і не мають права втручатися в дії делегата та
арбітрів.
3. Клуб несе відповідальність за поведінку своїх глядачів, а також посадових
осіб клубу, які виконують офіційні обов’язки на грі або присутні на стадіоні.
4. Футболісти, спортивний одяг яких не відповідає вимогам Правил гри
або такі, що мають неохайний вигляд, до змагань не допускаються.
5. Представникам команд, тренерам та делегатам забороняється під час гри
давати будь-які оцінки якості арбітражу.
6. При втручанні тренерів команд або представників клубів у дії арбітра під
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час гри, арбітр має право зупинити гру. Команді, представники якої винні у
цьому, зараховується технічна поразка та до неї застосовуються штрафні
санкції.
7. За недисципліновану поведінку гравців однієї з команд, арбітр має право
зупинити гру, а цій команді зараховується технічна поразка та до неї
застосовуються штрафні санкції. Якщо гру не було закінчено з вини обох
команд, відповідна поразка зараховується кожній з команд та до них
застосовуються штрафні санкції.
8. За невиконання (порушення) вимог Статуту ФФК, Регламенту та інших
нормативних документів, до клубів і/або їх представників застосовуються
дисциплінарні та штрафні санкції, встановлені Дисциплінарним кодексом ФФК
(див. Додаток № 2).
9. Керівники, тренери та футболісти – порушники заслуховуються КДК ФФК,
яка вирішує питання щодо вживання санкцій, визначених положеннями
Дисциплінарного кодексу ФФК.
10. Відповідно статтям Дисциплінарного кодексу ФФК до керівників, тренерів
та футболістів команд, футбольних клубів та спортивних споруд (стадіонів),
арбітрів та делегатів можуть бути вжиті дисциплінарні, штрафні та інші
санкції.
Підставами для притягнення до дисциплінарної відповідальності є:
 попередження, вилучення та інші негативні випадки, які внесені до
рапорту арбітра;
 рапорт делегата матчу;
 рапорт делегата «негласного перегляду»;
 письмова заява офіційного представника Федерації;
 письмова заява керівництва клубу;
 рішення зборів команди клубу;
 відомі негативні факти, яких з різних причин не внесено до рапорту
арбітра.
11. Провини, що тягнуть за собою вилучення гравців з поля, підлягають
обговоренню в команді. Протокол зборів, які повинні бути проведенні в 3денний термін, передається до КДК ФФК.
12. Футболіст, який без поважних причин не з’явився на засідання КзПЗ ФФК
або КДК ФФК, підлягає накладанню дисциплінарних санкцій, а клуб штрафних санкцій.
13. Футболіст, який без поважних причин не з’явився до збірної команди міста,
рішенням КДК ФФК відлучається від участі у змаганнях на термін – від 3-х до
5-ти календарних матчів.
14. Тренер команди несе відповідальність за облік попереджень та
вилучень гравців, а також застосованих до них інших дисциплінарних
санкцій.
15. Вилучений, дискваліфікований, не внесений до заявкового листа команди
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або неотримавший відповідної фахової ліцензії тренер (представник) клубу
(команди) не має права представляти команду та знаходитись біля неї (в т.ч.: в
роздягальні і на лавці запасних) під час змагань, заповнювати рапорт арбітра та
вступати в офіційні розмови.
16. Арбітр не має права розпочати гру, якщо тренер (представник) клубу
(команди), якого вилучено, позбавлено або який не отримав відповідного права,
вказаного у п. 15 цієї статті, порушує вимоги п.15.
17. Після закінчення першості дискваліфікація гравців, яких було вилучено з
поля, за рішенням КДК ФФК може розповсюджуватися на наступну першість, а
попередження (жовті картки) гравців - втрачають силу.
18. Команду або лікарів, що запізнюються на офіційно визначений термін
початку гри з будь-яких причин (окрім надзвичайних обставин), треба
очікувати 20 хвилин, після чого, у разі неявки, відповідній команді
зараховується технічна поразка та до неї застосовуються штрафні санкції.
19. За надання до ФФК сфальсифікованих документів на футболістів,
представники клубу або тренери, що скоїли підробку або сприяли цьому,
рішенням КДК ФФК можуть бути дискваліфіковані від участі у офіційних
міських змаганнях на термін від 1-го до 2-х років з застосуванням до них
штрафних санкцій.
20. Футболісти, чиї документи були сфальсифіковані, рішенням КДК ФФК
можуть бути дискваліфіковані терміном від 1-го до 2-х років.
Стаття 24. Протести. Порядок подачі. Розгляд
1. Офіційна особа клубу зобов’язана відразу після закінчення гри внести
до рапорту арбітра запис про подання протесту, якщо такий має місце.
Протягом 24-х годин після закінчення гри у обґрунтованому вигляді протест
передається до КзПЗ ФФК, який інформує про це команду – суперницю.
Офіційна особа клубу має право повідомити КзПЗ ФФК про подачу протесту
протягом 24-х годин, якщо факти або провопорушення були виявлені після
закінчення гри, про що КзПЗ ФФК інформує команду-суперника.
2. Протест на невідповідність розмірів воріт і/або розмітки та розмірів
футбольного поля Правилам гри подається у письмовій формі арбітру до
початку гри. Рішення про проведення гри приймає арбітр і/або делегат.
3. Протест розглядається на першому засіданні КзПЗ ФФК після проведеної
гри.
4. При подачі протесту щодо конфлікту(ів), який(і) мав(ли) місце до, під час
або після гри, арбітр, асистенти арбітра та делегат негайно подають свої
пояснення до КзПЗ ФФК.
5. Протести щодо порушення статей Регламенту : «Учасники змагань»,
«Оформлення заявкової документації та заявка на участь у змаганнях»,
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«Положення про перехід гравців з клубу в клуб» - подаються до КзПЗ ФФК
протягом всього терміну змагань.
6. При непідтвердженні фактів, що були викладені клубом у протесті (за
п. 5 цієї статті), рішенням КДК ФФК (за поданням КзПЗ ФФК) до клубу
можуть бути застосовані штрафні та дисциплінарні санкції.
7. Не приймається до розгляду несвоєчасно поданий протест, а також, якщо
він поданий на рішення арбітра у грі:
 призначення чи не призначення вільного, штрафного або
одинадцятиметрового удару;
 визначення положення «поза грою»;
 визначення виходу м’яча за межі поля і надання права введення м’яча у
гру;
 зараховане або не зараховане взяття воріт;
 попередження або вилучення футболіста з поля.
8. Протести або заяви, що були подані за фактами неетичної поведінки арбітра
або його упереджених дій, арбітражу або упередженного ставлення до клубу,
розглядаються Комітетом арбітрів та делегатів ФФК (далі – КАІ ФФК).
9. Конфліктні питання, що пов’язані з рішеннями відповідних Комітетів ФФК
при розгляді протестів, вирішуються КДК ФФК.
10. Рішення КДК ФФК може бути оскаржене виключно у АК ФФК.
11. Рішення АК ФФК може бути оскаржене у Органах здійснення футбольного
правосуддя ФФУ.
Стаття 25. Зміна назви клубу (команди)
1. Зміна назви клубу (команди) відбувається за офіційним поданням (листом)
клубу і затверджується Виконкомом ФФК.
2. Зміна назви клубу (команди) може здійснюватися після закінчення поточної
першості і у термін до закінчення заявкового періоду наступної першості.
Стаття 26. Фінансові умови участі клубів (команд) у змаганнях та
витрати ФФК
1. Клуб несе всі витрати, пов’язані з участю його команд (за віком) у
змаганнях.
2. Для відшкодування витрат, пов’язаних з організацією та проведенням
змагань, Виконкомом ФФК затверджуються суми та терміни сплати клубами
вступних, заявкових річних та інших внесків, що перераховуються на п/р ФФК.
3. Вступний, заявковий річний та інші внески складаються з визначених
Виконкомом ФФК сум, що регламентуються п. 3 ст. 7 та п.п. 3, 4, 5 ст. 26 цього
Регламенту і становлять:
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 вступний внесок для клубів, які щойно отримали статус члена ФФК:
– 5000 грн.
 заявковий річний для дитячо – юнацьких та молодіжних команд
U- 13,14,15,16,17,18-21 – членів ФФК:
вища ліга – 3000 грн. + 50 грн. з кожного заявленого гравця та тренера
згідно Положення про матеріальну
допомогу за отримані травми;
перша ліга – 2900 грн. + 50 грн. з кожного заявленого гравця та тренера
згідно Положення про матеріальну
допомогу за отримані травми;
друга ліга – 2800 грн. + 50 грн

з кожного заявленого гравця та тренера
згідно Положення про матеріальну
допомогу за отримані травми;

 для дитячо-юнацьких команд U-9, 10, 11, 12 – членів ФФК:
для всіх ліг – 2500 грн. + 50 грн

з кожного заявленого гравця та тренера
згідно Положення про матеріальну
допомогу за отримані травми;

 для команд дорослих – членів ФФК, що мають у складі клубу не
менше двох дитячо-юнацьких команд:
для всіх ліг – 3500 грн. + 50 грн з кожного заявленого гравця та тренера
згідно Положення про матеріальну
допомогу за отримані травми;
 для команд дорослих – членів ФФК, що мають у складі клубу менше
двох або не мають дитячо -юнацьких команд:
вища ліга – 5000 грн. + 50 грн
з кожного заявленого гравця та тренера
згідно Положення про матеріальну
допомогу за отримані травми;
перша ліга – 4500 грн. + 50 грн

з кожного заявленого гравця та тренера
згідно Положення про матеріальну
допомогу за отримані травми;

друга ліга – 4000 грн. + 50 грн

з кожного заявленого гравця та тренера
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згідно Положення про матеріальну
допомогу за отримані травми;
 для команд ветеранів – за рішенням Асоціації ветеранів футболу
м. Києва (далі-АВФК).
4. Для клубів, що не є членами ФФК або членство у ФФК призупинено, але
які Виконкомом ФФК допущені до участі у змаганнях, заявкові річні внески
становлять:
 для дитячо-юнацьких команд U-9, 10, 11, 12:
3000 грн. + 50 грн з кожного заявленого гравця та тренера
згідно Положення про матеріальну
допомогу за отримані травми;
 для дитячо – юнацьких та молодіжних команд U- 13,14,15,16,17,18-21:
4000 грн. + 50 грн з кожного заявленого гравця та тренера
згідно Положення про матеріальну
допомогу за отримані травми;
для команд дорослих:
5000 грн. + 50 грн з кожного заявленого гравця та тренера
згідно Положення про матеріальну
допомогу за отримані травми;
5. За рахунок вступних, заявкових річних та інших внесків - добровільних
пожертв Федерація проводить чемпіонат, першості, турніри, відповідні Кубки
серед клубних команд (за віком) та надає матеріальну допомогу гравцям,
тренерам, арбітрам та іншим суб’єктам футбольної діяльності, які отримали
травми, пошкодження або через інші причини втратили функціональну
дієздатність.
6. Клубами напередодні проведення матчів, шляхом внесення добровільної
пожертви на рахунок ГО Колегії футбольних арбітрів та інспекторів м. Києва
(далі-ГО КФАІК) здійснюється оплата арбітражу та інспектування. Контроль за
використанням вказаних коштів здійснюється Комітетом арбітрів та
спостерігачів арбітражу ФФК (згідно відповідної угоди).
7. Виконкомом ФФК затверджені слідуючі розміри добровільних пожертв за
арбітраж та інспектування змагань:

 матчі команд дорослих (В.Л.) – арбітр 500 грн, асистенти арбітра –
2х300 грн, делегат – 300 грн.
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 матчі команд дорослих (1, 2 Л.) – арбітр 300 грн, асистенти арбітра –
2х150 грн, делегат – 150 грн.
 матчі команд U-18-21 – арбітр 300 грн, асистенти арбітра - 2х150 грн,
делегат – 150 грн.
 матчі команд U-17 – арбітр 200 грн, асистенти арбітра - 2х100 грн,
делегат – 150грн.
 матчі команд U-13,U-14, U-15,U-16– арбітр 200 грн, асистенти арбітра 2х100 грн, делегат – 150 грн;
 матчі команд U-12 – арбітр 150 грн, асистенти арбітра – 2х50 грн
делегат – 150 грн;
 матчі команд U-11 – арбітр 100 грн, асистенти арбітра – 2х50 грн
 матчі команд U – 9, 10 – арбітр 100 грн.
8. Федерація футболу м. Києва за рахунок вступних, заявкових річних та інших
внесків, що сплачуються як добровільні пожертви, фінансує:
 спортивно-масові заходи (Чемпіонат, першості, кубки, турніри, футбольні
фестивалі та конкурси)
 збірні команди міста;
 навчально – тренувальні збори арбітрів, делегатів та тренерів;
 придбання Кубків, сувенірів, вимпелів, медалей та знаків;
 виготовлення різноманітної печатної документації (бланки бух. обліку,
заявкові і дозаявкові листи, «паспорти футболістів» учасників змагань,
дипломи різних ступенів, інше) та нагородної атрибутики Федерації;
 комунальні послуги та орендні проплати (приміщення, стадіонів,
майданчиків та ін.);
 придбання меблів та оргтехніки;
 придбання канцтоварів та методичної літератури;
 утримання штату ФФК, нарахування і виплата заробітньої плати та сплата
податків, згідно чинного законодавства;
 проведення необхідних робіт по обладнанню та підтримці приміщення
Федерації і прилеглої території у належному стані та інше;
 іншу статутну діяльність.
9. Вступні, заявкові річні, добровільні пожертви та інші внески
перераховуються за такими реквізитами: Р/р 26007591413, ВАТ «Райффайзен
Банк Аваль», МФО 380805, код ЄДРПОУ 19121462 або сплачуються
готівкою до бухгалтерії ФФК, згідно встановленого законодавством порядку.
10. Оплата арбітражу та інспектування ігор Чемпіонату, першостей та Кубків м.
Києва здійснюється на рахунок ГО «Колегія футбольних арбітрів та інспекторів
м. Києва», реквізити якого потрібно уточнювати у Комітеті арбітрів та
спостерігачів арбітражу.

37

Розділ V. СТАТУС УЧАСНИКІВ ЗМАГАНЬ
І ПЕРЕХОДИ ФУТБОЛІСТІВ
Стаття 27. Статус футболістів
1. Футболісти, які беруть участь у змаганнях під егідою ФФУ, мають статус
аматорів або професіоналів.
2. Футболісти, які беруть участь у змаганнях під егідою ФФК, мають статус
футболістів – аматорів.
3. Футболісти, які не отримують винагороди, крім компенсації фактичних
витрат, викликаних його діяльністю, що пов`язана з футболом та не мають
письмового контракту з клубом – є аматорами. Допускається компенсація
футболісту витрат на екіпірування, харчування, проїзд та розміщення під час
змагань, страхування і підготовку.
4. Професіонал – це футболіст, який має письмовий контракт з
професіональним клубом та (або) отримує за свою діяльність винагороду.
5. Футболіст отримує статус професіонала і відповідні права та обов`язки за
умови: укладання контракту з професіональним клубом, реєстрації у ФФУ з
отриманням «Паспорта футболіста» та внесення футболіста до заявкового листа
команди на участь у змаганнях серед команд професіональних клубів.
6. Футболіст – професіонал не має права брати участь у змаганнях
аматорського футболу.
7. Футболіста, зареєстрованого як професіонала, не можна повторно
реєструвати як аматора до закінчення 30-ти денного строку. Вказаний строк
визначається від дати, коли футболіст брав участь в останньому офіційному
матчі як професіонал.
8. Футболіст-професіонал, який завершує свою діяльність після закінчення
строку дії свого контракту, або футболіст-аматор, який завершує свою
діяльність, залишається зареєстрованим у своєму останньому клубі протягом
тридцяти днів. Цей строк визначається від дати, коли футболіст брав участь в
останньому для нього матчі за клуб або дати закінчення контракту.
9. Питання, пов`язані зі статусом футболіста, розглядають Комітет з питань
статусу і трансферу футболістів ФФУ та Органи здійснення футбольного
правосуддя ФФУ та ФФК.
Стаття 28. Відносини футболістів (іх батьків) з футбольними школами
та клубами
1. Підставою для зарахування футболіста до ДЮСЗ (школи або клубу) є
письмова заява батьків футболіста (до 14 років) або письмова заява футболіста
(після 14 років), медичного висновку лікаря поліклініки за місцем проживання
або лікаря загальноосвітнього навчального закладу про відсутність медичних
протипоказань для занять футболом.
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2. Футболіст, прийнятий до футбольної школи або клубу, заноситься до списку
команди відповідного віку.
3. Футболіст не має права одночасно перебувати у двох або більше ДЮСЗ
(клубах).
4. Керівники клубів (команд) та тренери зобов’язані ознайомлювати
футболістів та їх батьків з регламентними нормами ФФК.
Стаття 29. Перехід футболіста із клубу в клуб
1. Футболіст має право на перехід до іншого клубу, який знаходиться на
території
м. Києва або за його межами.
2. Протягом змагань, заявлені за відповідну команду клубу гравці, мають право
переходити до іншого клубу, але у термін дії одного з двох реєстраційних
періодів, встановлених ФФК: між змаганнями – липень – серпень або між
колами змагань –грудень- березень (при умові дотримання положень,
викладених у ст.10 п.7).
Примітка: у період між колами змагань дозвіл на перехід гравців більшої
кількості ніж чотири ( з команди або з інших команд до
команди ), окрім гравців команд дорослих, надається
виключно Виконкомом ФФК.
3. Для клубу (команди) поточні змагання вважаються розпочатими з моменту
проведення клубом (командою) першого офіційного матчу.
4. Підставою для переходу є заява гравця (після 14 років) або його батьків
(до 14 років) на ім’я керівника клубу, до якого він переходить. Заява про
вступ до нового клубу з резолюцією керівника клубу про зарахування
реєструється у КзПЗ ФФК (заява про наміри на перехід).
5. Клуб, до якого бажає перейти футболіст, не зобов’язаний інформувати
попередній клуб про наміри вести переговори з футболістом або його батьками.
Як тільки футболіст (або його батьки) написав (ли) заяву про вступ у
новий клуб, цей клуб зобов’язаний відразу розпочати переговори з його
попереднім клубом і у 7-ми денний термін погодити питання щодо переходу і
надати необхідні документи встановленого зразку до КзПЗ ФФК та зробити
обов`язкову добровільну пожертву у розмірі 100 грн. (переоформлення
документів футболіста) на рахунок ФФК.
6. Гравець, що переходить до нового клубу, зобов’язаний повернути
безкоштовно видане йому попереднім клубом спортивне екіпірування (форма,
інвентар, тощо).
7. Дискваліфікований футболіст може здійснити перехід у новий клуб, але
повинен відбути залишок дисциплінарних санкцій у новому клубі.
8. Переходи футболістів оформлює КзПЗ ФФК у порядку, затвердженому
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Виконкомом ФФК згідно заяви керівника нового клубу на перехід (за
встановленою формою), яка має бути розглянута на засіданні КзПЗ ФФК, а
відповідне рішення внесене до протоколу.
Стаття 30. Компенсаційні розрахунки
1. Футболіст-професіонал, який завершує свою діяльність після закінчення
строку дії свого контракту, або футболіст-аматор, який завершує свою
діяльність, залишаються зареєстрованими у своєму останньому клубі
протягом тридцяти днів. Цей строк визначається від дати, коли футболіст
брав участь в останньому для нього матчі за клуб. Якщо протягом цього
періоду футболіст поновлює діяльність у статусі футболіста-професіонала,
клуб, який останнім укладав з ним контракт, має право на компенсацію. Якщо
період тридцяти днів закінчився, клуб втрачає право на компенсацію.
2. Клуб не має права вимагати будь-яку компенсацію від футболіста, який
припинив свою професійну діяльність після закінчення строку дії контракту.
3. Футболіст може укласти перший професіональний контракт після
досягнення ним п`ятнадцятирічного віку.
4. Футболіст віком до вісімнадцяти років може укладати професіональний
контракт з клубом на строк не більше трьох років. Будь-яка угода, що
передбачає довший строк дії контракту, вважається не дійсною. Контракт
укладається за згодою батьків, яка засвідчується нотаріально.
5. Якщо команду знято зі змагань, а клуб виключено зі складу учасників
змагань, футболіст-професіонал отримує статус «вільного агента» без
компенсації за його підготовку.
6. Футболіст, зареєстрований в асоціації іншої країни, не має права брати
участь у будь-яких змаганнях в Україні до отримання ФФУ міжнародного
трансферного сертифікату(далі - МТС) на футболіста.
Примітка: якщо протягом 30-ти днів з моменту відправлення запиту про
МТС, відповідь не надійшла, ФФК залишає за собою право щодо
допуску футболіста до змагань.
7. Футболістам віком до 12-ти років – МТС не потрібен.
8. Міжнародні трансфери дозволяються футболістам виключно віком від
18-ти років.
9. При розформуванні колективного члена ФФК (клубу,команди), гравці
команд цього клубу мають право перейти в інші клуби (команди) у визначений
ФФК реєстраційний період згідно п.7 ст.10. та п.5.ст.29
10. Якщо гравця було відраховано з клубу (команди), він має право на перехід
в інший клуб у визначений ФФК реєстраційний період згідно п.7 ст.10. та
п.5ст.29.
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11. Якщо гравець самостійно вибув із клубу і протягом від одного року і
більше не брав участі у змаганнях ФФК, він вважається відрахованим з цього
клубу і в дію вступає п. 9 цієї статті.
Примітка: при неможливості встановити дату самостійного вибуття гравця з
клубу, КзПЗ ФФК встановлює цей термін згідно реєстрації цього
гравця в офіційних змаганнях ФФК.
12. Перехід гравця вважається дійсним після прийняття відповідного
рішення КзПЗ ФФК, яке внесене до протоколу.
13. При неузгодженнях між сторонами, питання про перехід футболістів
розглядається КДК ФФК у присутності зацікавлених сторін.
Примітка: згідно з Регламентами Всеукраїнських змагань з футболу серед
професіональних команд (ОПФКУ «Прем’єр-ліга», ПФЛ) 2018/2019
рр. та Регламенту Федерації футболу України зі статусу і трансферу
футболістів 2016 р.:
 компенсація за підготовку футболіста здійснюється згідно ст. 20, ст. 21
Регламенту Федерації футболу України зі статусу і трансферу футболістів.
Компенсація сплачується у таких випадках:
- при першій реєстрації футболіста як професіонала;
- при укладанні футболістом першого Договору на спортивну
підготовку.
Підготовка футболіста проводиться у віці від дванадцяти до двадцяти
трьох років.
 компенсація за підготовку сплачується, починаючи з сезону, в якому
футболістові виповнилося дванадцять років, і закінчуючи сезоном, в якому
йому виповнилося двадцять три роки, за умови реєстрації футболіста в Базі
даних ФФУ та згідно з даними внесеними до «Паспорта футболіста».
Компенсація за підготовку повинна сплачуватися до закінчення сезону, у якому
футболістові виповнюється двадцять три роки. Визначення суми компенсації,
що підлягає сплаті, повинно ґрунтуватися на періоді, починаючи з віку
дванадцяти років і закінчуючи віком, на момент якого встановлено, що гравець
фактично завершив свою підготовку (п.2 ст.20 Регламенту ФФУ).
 клуб, у якому футболіст вперше реєструється як професіонал, повинен
сплатити компенсацію за підготовку згідно п.7 ст.20 Регламенту ФФУ
кожному клубові або ДЮСЗ, у якому гравець був зареєстрований ( згідно з
даними, внесеними до «Паспорта футболіста») і який вніс свій внесок у його
підготовку, починаючи з сезону, коли футболістові виповнилося дванадцять
років.
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 компенсація за підготовку виплачується за кожний рік підготовки у
клубі/ДЮСЗ, за який футболіст був зареєстрований між сезонами, коли
футболісту виповнилося 12 і 23 роки, наступним чином (п.8 ст.20 Регламенту
ФФУ):
Сезон у якому футболістові виповнилося:
12
років

13
років

14
років

15
років

16
років

17
років

18
років

19
років

20
років

21
років

22
років

23
років

15 000 гривень
20 000 гривень
Сума
за кожен сезон
за кожен сезон
компесації
 ДЮСЗ чи аматорський клуб зобов`язаний сплатити тренеру(-ам), який(-і)
брав (ли) участь у підготовці такого футболіста, не менше 50 % суми
компенсації з урахуванням усіх податків та обов’язкових платежів згідно із
законодавством.
 за кожен неповний змагальний сезон, проведений у клубі/ДЮСЗ,
нараховується компенсаційна сума на пропорційній основі за такою формулою
(п.9 ст.20 Регламенту ФФУ):
КС = КДФ / КДС * БКС, де:
КС – компенсаційна сума, що нараховується;
КДФ – кількість днів змагального сезону, фактично проведених у ДЮСЗ чи
аматорському клубі;
КДС – загальна кількість днів у змагальному сезоні;
БКС – базова компенсаційна сума.
 колишній клуб (ДЮСЗ), а також новий клуб може звернутися до
ДК«Прем’єр ліга» або ПФЛ з проханням розглянути суперечку з приводу суми
компенсації за підготовку, якщо вони вважають, що сума не відповідає
фактичним витратам на підготовку. Клуб (ДЮСЗ), що заявляє про
непропорційність суми компенсації за підготовку, повинен надати всі необхідні
документи, що підтверджують необхідність ії перегляду.
 якщо сторони не дійшли згоди щодо суми компенсації або у них виник
спір стосовно трансферних розрахунків, питання розглядає Палата ФФУ з
вирішення спорів.
 компенсаційна або трансферна сума повинна бути перерахована
відповідною стороною протягом 7 (семи) діб після набуття чинності рішення
Палати ФФУ з
вирішення спорів.
 будь-які суперечки між сторонами щодо компенсації або трансферної
суми не повинні негативно впливати на професійну діяльність футболіста.
 додаток №1 до Регламенту Федерації футболу України зі статусу і
трансферу футболістів 2016 р. («Механізм солідарності»):
1) Умови виплат по механізму солідарності:
якщо професіонал здійснює трансфер (у тому числі на правах оренди) в період
дії контракту, 5% від суми трансферу, не включаючи компенсації за підготовку
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його попередньому клубові, буде вираховуватися з загальної суми трансферу та
розподілятися новим клубом як виплата по механізму солідарності клубу (ам)/ДЮСЗ, за який(-і) футболіст був зареєстрований та його дані внесені у
«Паспорт футболіста». Ця виплата розподіляється пропорційно за кожний рік
підготовки у клубі/ДЮСЗ, за який футболіст був зареєстрований між сезонами,
коли футболісту виповнилося 12 і 23 роки, наступним чином:
Сезон у якому футболістові виповнилося:
12
років

13
років

14
років

15
років

16
років

17
років

18
років

19
років

20
років

21
років

22
років

23
років

5%
10%
Сума
(тобто 0,25% від
(тобто 0,5% від загальної суми трансферу)
компесації загальної суми рансферу)
2) Процедура виплат:

новий клуб повинен здійснити виплати по механізму солідарності
відповідним клубам/ДЮСЗ у відповідності до вищенаведених положень
протягом 30 днів з моменту реєстрації футболіста або у випадку відстрочених
платежів через 30 днів після дати здійснення такого платежу.

новий клуб несе відповідальність за розрахунок суми виплати по
механізму солідарності та розподіл її у відповідності з даними «Паспорта
футболіста».

спори щодо виплат по механізму солідарності відносяться до компетенції
Палати ФФУ з вирішення спорів.

контрольно-дисциплінарний
комітет
ФФУ
може
застосувати
дисциплінарні санкції до клубів, що порушують зобов`язання, викладені у
цьому Додатку.
14.Федерація футболу м. Києва узгоджує з ФФУ, «Прем’єр-лігою» та ПФЛ всі
питання про сплату міським клубам (командам) та ДЮСЗ відповідної
компенсації за підготовку гравця.

Розділ VІ. АРБІТРАЖ
Стаття 31. Здійснення арбітражу
1. Арбітраж змагань здійснюється у відповідності з «Правилами гри у футбол»,
змінами та доповненнями до них, затвердженими Міжнародною Радою
футбольних Асоціацій.
2. Арбітраж здійснюють арбітри, що рекомендовані КАІ ФФК, список яких
затверджено Виконкомом ФФК для проведення змагань у визначених лігах.
Стаття 32. Призначення арбітрів
1. На кожен матч призначаються арбітр та два асистенти арбітра, які
наділяються виключними повноваженнями відносно застосування та
трактування Правил гри, а також дотримання всіма учасниками гри Регламенту
змагань.
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2. Призначення арбітрів проводить КАІ ФФК та погоджує з Комісією по
призначенню арбітрів та делегатів (далі КПАД) для проведення змагань з
футболу в м. Києві. Протокол призначень підписують голова Комісії та один з
керівників ФФК, що відповідає згідно функціональних обов’язків за КАІ ФФК.
Копія протоколу надається до КзПЗ ФФК.
3. У випадку неявки арбітрів на гру, КАІ ФФК за узгодженням з
представником КзПЗ ФФК може дозволити проведення гри за обопільною
домовленістю між командами будь-якому з представників команд.
Примітка: тренери команд про неявку арбітра записують до рапорту арбітра
у розділ «зауваження про проведення гри»
4. КАІ ФФК та КПАД ФФК не мають право призначати арбітра на гру команд
якщо данний арбітр має стосунки з одним із клубів (команд) у теперішній час
(працює, грає, має громадську посаду, інше).
Стаття 33. Обов’язки та функції арбітра
1. У встановлені КАІ ФФК терміни, отримати призначення на проведення гри.
2. Прибути на місце, де проводиться гра, не пізніше ніж за 30 хвилин до її
початку.
3. У випадку неможливості прибути на гру, відразу будь-якими засобами
повідомити про це КАІ ФФК.
4. Оглянути футбольне поле, оцінити його якість і готовність для проведення
гри. У випадку непридатності футбольного поля до гри, арбітр приймає
рішення про її відміну, з відповідним записом до рапорту арбітра.
5. Перевірити наявність у адміністрації стадіону відповідної документації,
згідно вимог Регламенту (ст. 9) та прийняти рішення відносно проведення гри.
6. Перевірити «Паспорти футболістів» відповідно до заявкових листів команд
та відповідності прізвищам гравців, яких внесено до рапорту арбітра.
7. Разом з представниками команд визначити кольори ігрової форми так, щоб
вони не збігалися.
Примітка: арбітр, разом з представниками команд, несе відповідальність за
дотримання правил допуску футболістів до гри (ст.16) та
перебування тренерів ( інших офіційних осіб ) у відповідних місцях
стадіону.
8. Перевірити відповідність футбольної форми у гравців згідно ст. 14.
9. Перед початком гри, після закінчення розминки (перед виходом на
футбольне поле), арбітр спільно з тренерами команд зобов’язані перевірити
відповідно до «Паспортів футболістів» особу кожного з 11-ти гравців команд –
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учасниць матчу, що внесені до рапорту арбітра. Гравці, що виходять на заміну,
повинні пред’явити арбітру або асистенту арбітра «Паспорт футболіста».
10. Одразу після закінчення гри представникам клубів у присутності арбітра
дозволяється перевірка «Паспортів футболістів» гравця (-ів) команди-суперниці
у термін – не пізніше 15 хвилин після закінчення гри.
11. Одразу після закінчення гри оформити рапорт арбітра.
12. У рапорті арбітра необхідно викласти інформацію про всі дисциплінарні
санкції (попередження та вилучення), що були прийняті відносно футболістів
і/або тренерів та офіційних осіб команд і про будь-які інциденти (травми,
порушення порядку, тощо), що виникли до, під час та після гри.
13. Паспорт вилученого гравця арбітром матчу повинно бути повернуто
до КзПЗ ФФК не пізніше першого після проведення гри засідання КзПЗ
ФФК, незалежно від того, за який тур гра проводилася.
Примітка: рапорт арбітра, не пізніше першого після проведення гри
засідання КзПЗ ФФК, представником клубу – господаря поля
(у разі його відсутністі-предстаником команди гостей),
не пізніше 14:00 наступного дня, здається до КзПЗ ФФК,
незалежно від того, за який тур гра проводилася (ст.16).

Розділ VІІ. ІНСПЕКТУВАННЯ
Стаття 34. Здійснення інспектування
Інспектування здійснюють делегати, рекомендовані КАІ ФФК, список
яких затверджується Виконкомом ФФК для виконання своїх функцій у
визначених лігах.
Стаття 35. Призначення делегатів
1. Призначення делегатів проводить КАІ ФФК, протокол призначень підписує
голова Комісії призначень та один з керівників ФФК, що відповідає згідно
функціональних обов’язків за КАІ ФФК. Копія протоколу надається до КзПЗ
ФФК.
Примітка: право про призначення на гру делегатів мають футбольні школи,
клуби та голова КзПЗ ФФК, які звертаються з відповідним
проханням до КАІ ФФК.
2. У разі необхідності, керівництво ФФК призначає на гру делегата із складу
досвідчених фахівців з футболу для «негласного перегляду» арбітражу.

45

Стаття 36. Обов’язки, функції та повноваження делегата
1. У встановлені КАІ ФФК терміни, отримати призначення на інспектування
гри.
2. Прибути на місце, де проводиться гра, не пізніше ніж за 30 хвилин до її
початку.
3. У випадку неможливості прибути на гру, відразу будь-якими засобами
повідомити про це КАІ ФФК.
4. Оглянути футбольне поле, оцінити його якість і готовність для проведення
гри. У випадку непридатності футбольного поля до гри, делегат разом з
арбітром приймають рішення про її відміну.
5. Контролює організацію проведення гри, дотримання вимог Регламенту,
відповідних рекомендацій ФФК щодо забезпечення громадського порядку і
безпеки на стадіоні та прилеглій території до, під час і після гри.
6. Оцінює професійні дії арбітрів та супроводжує їх протягом усього часу
перебування на стадіоні, де проводиться гра.
7. Після закінчення гри заповнює рапорт делегата.

Розділ VІІІ. ДИСЦИПЛІНАРНІ САНКЦІЇ
Стаття 37. Застосування дисциплінарних санкцій
1. Відповідно до Статуту ФФК органи здійснення футбольного правосуддя
ФФК мають виключне право застосовувати дисциплінарні санкції.
2. Дисциплінарні санкції застосовуються у відповідності із законодавством
України, нормативними документами ФІФА, УЄФА, ФФУ, ФФК та
Дисциплінарним кодексом ФФК (Додаток № 2).
3. КзПЗ ФФК розглядає питання, приймає рішення і надає матеріали на
розгляд та затвердження (або не затвердження) відносно застосування
дисциплінарних санкцій до КДК ФФК.
Стаття 38. Облік порушень, допущених футболістами в іграх
1. Порушення (жовті картки), допущені футболістами в іграх чемпіонату або
першості, не враховуються в іграх Кубків м. Києва та навпаки.
2. Порушення (червоні картки), допущені футболістами в іграх чемпіонату
або першості, враховуються в іграх Кубків м. Києва та навпаки, окрім
порушення (фол останьої надії або два попередження).
3. При переході футболіста в інший клуб, протягом сезону, картки (жовті та
червоні) не анулюються і гравець відбуває покарання у новому клубі.
4. Тренери клубів (команд) зобов’язані самостійно вести облік
дисциплінарних порушень (жовтих та червоних карток), отриманих
футболістами у змаганнях та несуть за це відповідальність.
5. Футболістам, що виступають в змаганнях у складі основної команди і за
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команди фарм – клубу, отримані жовті картки враховуються окремо за
виступи в кожній із команд.
6. Дві жовті картки, отримані в одній грі, прирівнюються до вилучення. У
такому випадку футболісти підлягають дискваліфікації на одну гру без
рішення КДК ФФК, а раніш отримані попередження не анулюються.
7. За перші три жовті картки, отримані у змаганнях, футболісти
дискваліфікуються на одну гру. Строк дії дискваліфікації починається з
першої наступної гри змагань, яку проводить команда без футболіста,
якого було дискваліфіковано.
8. За кожні наступні три жовті картки кількість дискваліфікацій
збільшується на одну гру. Дискваліфікація відбувається без рішення КДК
ФФК.
9. Футболіст, вилучений з поля, підлягає дискваліфікації і не має права брати
участі у будь-яких іграх до рішення КДК ФФК, а до клубу (команди)
застосовуються відповідні санкції.
10. Футболісти, вилучені з поля, або ті, що отримали протягом змагань 3
жовті картки за участь у складі основної команди (окремо) або у команді
фарм – клубу (окремо), відбувають дискваліфікацію у команді, за участь у
складі якої їх було покарано, з одночасною забороною брати участь в іграх
за будь-яку іншу команду до закінчення строку дії дискваліфікації.
11. Паспорт вилученого гравця арбітром матчу повинно бути повернуто до
КзПЗ ФФК не пізніше першого, після проведення гри, засідання КзПЗ
ФФК, незалежно від того, за який тур гра проводилася.
12. Не проведена з будь-якої причини гра Чемпіонату, першості або Кубку, не
враховується в кількість ігор, які футболіст повинен пропустити у зв’язку з
дискваліфікацією.
13. Якщо КДК ФФК затверджує рішення про догравання матчу Чемпіонату,
першості або Кубку, який було перервано з будь-якої причини, то
дисциплінарні порушення (жовті та червоні картки), отримані футболістами у
тому матчі, не відміняються.
14. Якщо КДК ФФК затверджує рішення про перегравання матчу, то жовті
картки, які отримали футболісти - анулюються. Дисциплінарні порушення, за
які футболісти отримали червоні картки, окрім порушень (фол останьої надії
або два попередження) не відміняються у переграванні.
15. Дисциплінарні порушення (жовті та червоні картки), які отримали
футболісти у матчі, за який згодом одній з команд зараховується поразка - не
відміняються.
16. Якщо футболіст пропускав матч Чемпіонату, першості або Кубку, який
був перерваний з будь-якої причини, то такому футболісту зараховується
дискваліфікація, але у дограванні або переграванні цього перерваного
матчу він права грати не має.
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17. Після завершення сезону, дисциплінарні порушення (жовті картки), які
отримували футболісти протягом змагань, анулюються.
18. Якщо дискваліфікація викликана видаленням гравця з гри або за інший
дисциплінарний проступок, і перевищує кількість ігор, які залишилися у
поточному сезоні, то частина нездійсненої дискваліфікації, за рішенням КДК
ФФК, може бути перенесена на наступні змагання.
Розділ ІХ. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 39. Розгляд суперечливих питань
1.
Розгляд і вирішення усіх суперечок, які виникають між клубами,
офіційними особами та футболістами – здійснюються під юрисдикцією ФФК.
2.
Клуби мають право звертатися до органів футбольного правосуддя ФФУ,
але тільки після вирішення всіх процедурних питань у ФФК.
Стаття 40. Інші питання
1. Рішення з питань недисциплінованої поведінки футболістів, керівників
клубів (команд), тренерів, офіційних осіб клубу, глядачів, інших осіб, які не
визначенні Регламентом, приймаються КзПЗ ФФК з наступним розглядом та
затвердженням Виконкомом ФФК.
2. Рішення з інших питань, які не врегульовані Регламентом, приймає КзПЗ
ФФК або КДК ФФК на основі чинного законодавства України, вимог ФІФА,
УЄФА, ФФУ, ПЛ та ПФЛ,з наступним розглядом та затвердженням
Виконкомом ФФК.
3. Колективним членам ФФК та їх представникам не рекомендовано
переносити свої суперечки до судів загальної юрисдикції. Усі суперечки
спортивного характеру, що стосуються неузгодженостей між членами
Федерації, слід вирішувати тільки у рамках ФФК або ФФУ.
4. Всі Додатки до Регламенту є його невід’ємною частиною.
5. Зміни та доповнення до цього Регламенту розглядаються та затверджуються
Виконкомом ФФК.
6. Регламент набуває чинності з моменту його затвердження Виконкомом ФФК
і діє до затвердження нового Регламенту.
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Додаток 1

ПОЛОЖЕННЯ ПРО РОЗІГРАШІ КУБКІВ м. КИЄВА
Стаття 1. Загальні положення
1. Проведення розіграшів Кубків здійснюють Федерація футболу м. Києва
спільно з Головним управлінням по фізичній культурі і спорту Київської
міської державної адміністрації, ДЮФЛК та КФЛ.
2. До участі у розіграші відповідного Кубку м. Києва (далі – кубковий турнір)
допускаються команди (за віком) клубів вищої, першої, другої ліг та інші
команди, які мають відповідне бажання.
3. Кубковий турнір складається з етапів: попередній, 1/32, 1/16, 1/8, 1/4, 1/2
фіналу та фінал. Всі етапи складаються з однієї гри.
4. Фінали відповідних Кубків організує і проводить ФФК разом з ДОНМС,
ДЮФЛК та КФЛ.
Стаття 2. Терміни проведення етапів кубкового турніру
1. Кубковий турнір проводиться у наступні терміни:
а) попередній
серпень-вересень
б) 1/32 фіналу
вересень-жовтень
в) 1/16 фіналу
жовтень
г) 1/8 фіналу
листопад
д) 1/4 фіналу
листопад-грудень
е) 1/2 фіналу
квітень
ж) Фінал
травень-червень
Стаття 3. Умови проведення кубкового турніру
1. КзПЗ ФФК розробляє та складає відповідну турнірну сітку кубкових
змагань.
2. Перед кожним етапом кубкового турніру (до стадії 1/4 фіналу) КзПЗ ФФК
визначає «сіяні» та «несіяні» команди (враховуючи рейтинг команд) і жеребом
розбиває їх на пари. З 1/4 фіналу пари команд визначає «сліпий» жереб.
3. Перед кожним етапом за участю представників зацікавлених клубів, КзПЗ
ФФК проводить жеребкування по визначенню:
 команд – суперниць наступного етапу;
 команд – господарів поля.
4. Порядок визначення команд – суперниць і господарів – поля для вікових
категорій
U-9, 10, 11, 12:
 Всі команди починають грати з попереднього етапу;
 На всіх етапах кубку пари визначаються «сліпим» жеребкуванням.
5. Порядок визначення команд – суперниць і господарів – поля для вікових
категорій
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U-13, 14, 15, 16, 17, U-18-21, Дорослі:
 попередній етап проводиться серед команд другої ліги, що мають
найнижчий рейтинг у лізі, з метою відбору необхідної кількості команд –
учасниць 1/32 фіналу;
 1/32 фіналу проводиться серед «сіяних» 4-х останніх за рейтингом
команд першої ліги і відповідної кількості команд другої ліги, що мають
найвищий рейтинг та команд - переможців попереднього етапу;
 1/16 фіналу проводиться серед «сіяних» 6 команд (за рейтингом) першої
ліги і двох останніх команд вищої ліг та 8 команд - переможців 1/32
етапу;
 1/8 фіналу проводиться серед 16 команд: 8-ми команд, що у 1/16 фіналу
отримали право грати в 1/8, та 8-ми команд вищої ліги(«сіяні»), що
мають високий поточний рейтинг у порядку рейтингових номерів своїх
команд;
 1/4 фіналу проводиться серед 8-ми команд, що отримали право грати у
чвертьфіналі. Пари визначаються «сліпим» жеребом.
 1/2 фіналу проводиться серед 4-х команд, що отримали право грати у
півфіналі. Пари визначаються «сліпим» жеребом.
5. Команду – господаря поля у фінальній грі визначає КзПЗ ФФК жеребом.
6. Команди – учасниці мають право брати участь у кубковому турнірі по
заявковим листам, що надані ними до КзПЗ ФФК для участі в чемпіонаті або
першості. Гравці, що внесені до заявкового листа клубу (команди), не
мають права брати участь у поточному розіграші Кубку за інші клуби
(команди).
7. Клуб (команда), членство у ФФК якого (ої) призупинено, не мають права
брати участь у кубкових змаганнях.
8. За бажанням, до участі у кубковому турнірі допускаються окремі команди
(за віком) учбових закладів, спортивних шкіл, спортивних клубів, підприємств,
заводів, фабрик, установ, спортивних колективів військових частин, військових
учбових закладів та інші, що не є членами ФФК і які у термін до 20 серпня
надали до КзПЗ ФФК заявкові листи.
Примітка: для команд, що не беруть участь у чемпіонаті міста, сплачується на
рахунок Федерації грошовий благодійний внесок у сумі 250 грн. за
кожного гравця, внесеного до заявкового листа на кубковий турнір.
9. Кубки м. Києва у вікових категоріях проводяться з вшануванням пам`яті
видатних футболістів:

Кубок м. Києва:
дорослі

Кубок пам’яті Є. Рудакова:
U – 18-21

Кубок пам’яті А.Баля:
U - 17

Кубок пам’яті В.Колотова:
U - 16

Кубок пам’яті В.Голубєва:
U - 15
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Кубок пам’яті А.Ідзковського:
U - 14
Кубок пам’яті О.Макарова:
U - 13
Кубок пам’яті Ф.Медвідя:
U - 12
Кубок пам’яті М.Балакіна:
U - 11
Кубок пам’яті футболістів, загиблих
в роки Другої світової війни:
U - 10

Кубок пам’яті В. Серебрянікова:
U-9
10.Умови проведення кубкових турнірів у вікових категоріях відповідно до ст.
7 п. 11 «Регламенту».
11. Участь футболістів з команд фарм – клубів в іграх кубкового турніру за
команди основних клубів і навпаки - не дозволяється, якщо таких гравців
основної або фарм-клубної команди не було внесено у заявку за відповідну
команду на момент старту поточного розіграшу Кубку.
12. Порушення, допущені в іграх чемпіонату та першості, не враховуються в
іграх кубкового турніру і навпаки (див. ст.38).
Примітка: у фінальних матчах кубкових турнірів жовті картки, отримані
гравцями раніше анулюються. Дія червоних карток
розповсюджується на весь термін кубкового турніру.
13. Інші умови проведення кубкового турніру відповідають умовам положень
діючого Регламенту.
Стаття 4. Визначення переможців
1. На всіх етапах кубкового турніру, в тому числі і фінальній грі (окрім команд
дорослих), у випадку, якщо гра в основний час не визначила переможця,
переможець визначається у серії одинадцятиметрових ударів.
2. Для команд дорослих на всіх етапах кубкового турніру, в тому числі і
фінальній грі, у випадку, якщо гра в основний час закінчилася внічию,
призначається додатковий час (два тайми по 15 хвилин без перерви), у разі не
виявлення переможця у додатковий час, призначаються післяматчеві 11-ти
метрові удари.
Стаття 5. Нагородження
Нагородження проводиться відповідно до умов Регламенту (розділ ІV, ст. 22,
п.п. 10, 11, 12).
Стаття 6. Фінансові питання
Фінансування кубкового турніру проводиться відповідно до умов Регламенту
(розділ ІV, ст. 26, п.п. 2, 4,5).
Стаття 7. Заключні положення
1. Ситуації, що не передбачені цим Положенням, регулюються Регламентом.
2. Зміни і доповнення до цього Положення розглядаються та
затверджуються Виконкомом ФФК.
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Додаток 2

ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОМІТЕТ З
ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ ФФК
Стаття 1. Загальні положення
1. Дане Положення розроблене на підставі Статуту ФФК, наданих
повноважень ФФК та визначає діяльність Комітета з проведення змагань (далі
– КзПЗ) щодо
виключного права на загальне керівництво, контроль і
безпосередню організацію та проведення змагань з футболу в м.Києві.
2. КзПЗ ФФК згідно Регламенту встановлює порядок та здійснює контроль за
організацією і проведенням змагань.
3. КзПЗ ФФК має повноваження щодо рекомендування накладання на суб`єктів
футбольної діяльності дисциплінарних санкцій, які відповідно компетенції
затверджуються (або не затверджуються) КДК ФФК.
4. КзПЗ ФФК– постійно-діючий робочий орган ФФК.
Стаття 2. Мета діяльності
1. Метою діяльності КзПЗ ФФК є оперативне управління організацією і
проведенням змагань та вирішення питань, що виникають при цьому згідно
вимог законодавства і нормативних документів ФІФА, УЕФА, ФФУ та ФФК.
Стаття 3. Завдання і компетенція
1. КзПЗ ФФК здійснює оперативний контроль за організацією та проведенням
змагань.
2. Здійснює контроль за дотриманням вимог регламентуючих документів ФФК
футбольними клубами (школами) при організації ними змагань та їх участі у
цих змаганнях (турнірах).
3. Визначає терміни проведення змагань, які затверджуються Виконкомом
ФФК.
4. Встановлює терміни календаря змагань, подачі футбольними суб`єктами
гарантійних, заявкових та дозаявкових листів та інших документів і контролює
їх виконання відповідно регламентуючих документів.
5. Формує згідно рейтингу команд вищу, першу та другу ліги, визначає формат
проведення змагань з подальшим затвердженням Виконкомом ФФК.
6. Визначає періодичність та проводить наради з представниками футбольних
клубів і шкіл з питань організації та контролю за ходом змагань.
7. Оформлює заявкову документацію та здійснює перевірку відповідності
наданих документів.
8. Визначає статус фарм-клубу.
9. Розглядає та приймає відповідні рішення з усіх питань дотримання
футбольними осередками Регламенту змагань.
10. Розглядає та приймає відповідні рішення щодо діяльності або
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бездіяльності футбольних осередків при виникненні форс-мажорних обставин.
Стаття 4. Організація діяльності
1. Склад Комітету з проведення змагань затверджується Виконкомом ФФК.
2. До складу КзПЗ ФФК входять: Голова Комітету – з правом вирішального
голосу при рівній кількості голосів, заступник Голови, відповідальний секретар
та експерти.
3. Кількість членів Комітету визначається Виконкомом ФФК.
4. Періодичність засідань Комітету визначає Голова або його заступник при
відсутності Голови.
5. Відповідальний секретар Комітету готує матеріали до засідань
та контролює виконання прийнятих рішень. За узгодженням з Головою
Комітету викликає учасників засіданнь, формує порядок денний, веде
протокол та систематизує матеріали. При відсутності відповідального
секретаря його функції виконує один із членів Комітету.
6. Комітет може розглядати питання і приймати рішення, якщо на засіданні
присутні 2/3 його складу.
7. Комітет приймає рішення простою більшістю голосів без урахування тих, що
утрималися від голосування.
8. Члени Комітету зобов`язані не розголошувати інформацію про хід підготовки
питань, їх обговорення та результати голосування за прийнятими рішеннями.
9. Протокол засідання Комітету оформлюється у дводенний термін і
підписується головуючим та відповідальним секретарем.
10. Засідання комітету проводяться за необхідністю виникнених питань.
Стаття 5. Розгляд питань на засіданні
1. Підставами для розгляду питань на засіданні КзПЗ є: рапорти делегатів,
арбітрів, заяви керівників клубів (команд), футболістів, тренерів та інших
фахівців, а також документи, що надані на вимогу Комітету.
2. Матеріали, що надійшли, повинні бути розглянуті у термін не пізніше 10-ти
днів. У разі необхідності при підготовці питань Комітет може звернутися до
консультацій
та
висновків
експертів,
дотримуючись
принципів
неупередженості і конфіденційності. Необхідні матеріали від клубів або
фізичних осіб повинні бути надані не пізніше ніж за 5 днів до чергового
засідання Комітету.
3. Комітет має право робити запити і отримувати від клубів, посадових осіб і
фахівців документацію, необхідну для найбільш повного розгляду і вирішення
питань, що виносяться на засідання Комітету, залучати для консультацій
відповідних фахівців.
4. Комітет має право приймати рішення на основі вивчення документів, не
заслуховуючи зацікавлені сторони.
5. Після внесення питання у порядок денний і затвердження дати проведення
засідання, визначається коло осіб, які запрошуються на засідання (письмово або
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усно).
6. Обговореня питань на засіданні Комітету може проводитися без участі
запрошених осіб.
7. Голосування на засіданні Комітету проводиться без участі запрошених осіб.
8. Відмова в розгляді питання на засіданні Комітету можлива, якщо:
а) вирішення питання не входить до компетенції Комітету;
б) звернення не відповідає вимогам ФФК та ФФУ (відсутні документи, на
які в заяві є посилання, ненадані матеріали розгляду справи, документи не
завірені в установленому порядку, тощо).
9. Відмова в розгляді питання не забороняє стороні повторно звернутися до
Комітету після усунення виявлених недоліків.
10. На засіданні Комітету рішення оприлюднюються усно. Зацікавленим
cторонам рішення, при необхідності, надсилаються у письмовій формі.
11. У разі незгоди однієї із сторін з рішенням Комітету, вона у 10-денний
термін
подає відповідну аргументовану заяву до КДК ФФК.
12. Комітет може переглянути своє раніш прийняте рішення у разі отримання
додаткової інформації.
Стаття 6. Вирішення суперечок
1. Усі суперечки між футбольними осередками повинні вирішуватися в рамках
футбольних інстанцій.
2. Перед початком розгляду всіх суперечок сторони підтверджують, що вони
визнають виняткову юрисдикцію ФФК та ФФУ.
Стаття 7. Заключні положення
1. Рішення Комітету мають обов`язково виконуватися клубами (командами), їх
керівниками, футболістами, тренерами та іншими фахівцями клубів.
2. Рішення з питань і ситуацій, не передбачених Регламентом, Комітет надає
для розгляду та затвердженню Виконкому ФФК.
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Додаток 3

ДИСЦИПЛІНАРНИЙ КОДЕКС
Федерації футболу м. Києва

Визначення
Дисциплінарний Регламент

Звіт
правил
і
процедур
про
порядок
розслідування, розгляду та винесення рішень з
питань
порушення
Статуту
ФФК,
Дисциплінарного
кодексу
та
інших
регламентуючих документів

Дисциплінарний кодекс

Звіт дисциплінарних норм і видів дисциплінарних
стягнень

ФІФА

Міжнародний Союз Футбольних Асоціацій

УЄФА

Європейський Союз Футбольних Асоціацій

ФФУ

Федерація футболу України

ПФЛ
Прем’єр-ліга (ПЛ)

Професіональна футбольна ліга України
«Прем’єр-ліга» України

Київська футбольна ліга
(КФЛ)

Організація, що разом з ФФК проводить змагання
згідно відповідної угоди

Дитячо-юнацька
Києва
(ДЮФЛК)

футбольна

ліга

м. Організація, що разом з ФФК проводить змагання
згідно відповідної угоди

Контрольно-дисциплінарна комісія
(КДК)

Орган здійснення футбольного правосуддя ФФК
першої інстанції

Апеляційна комісія

Орган здійснення футбольного правосуддя ФФК

(АК)

другої інстанції

Комітет з проведення змагань
(КзПЗ)

Постійний робочий орган ФФК
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Дисциплінарні санкції

Перелік заходів дисциплінарного
вигляді відповідних стягнень

впливу

у

Відмова від участі у змаганнях

Відмова від участі у будь-якому змаганні під
егідою ФФК, на участь в якому клуб подав заявку

Неявка команди на гру

Неприбуття команди до місця проведення
календарної гри без поважних причин

Самовільне залишення поля

Залишення командою футбольного поля, під час
гри, без дозволу арбітра або відмова продовжити
гру, що почалася

Провокаційні дії

Навмисні дії учасників змагань і/або офіційної
особи (іб), з метою штовхнути іншу особу на
згубні вчинки або реакцію

Неетична, некоректна, неспортивна
поведінка

Поведінка (вислови і/або дії) футболістів,
офіційних, інших осіб, яка не відповідає
встановленим спортивним нормам і традиціям у
футбольному співтоваристві, має зухвалий,
вульгарний, неввічливий характер і ображає
певних осіб і/або організацію

Офіційна особа

Керівники клубів (команди), ФФК, асоціацій та їх
співробітники, інші особи, які виконують офіційні
функції самостійно або від їх імені на будь-яких
заходах під егідою ФФК

Учасники змагань

Футболісти, тренери, особи, що внесені до
рапорту арбітру, арбітри, делегати ФФК, які
виконують під час проведення гри офіційні
функції

Проведення гри з порушенням
норм спортивної етики

Гра, результат якої був визначений командами
(керівниками, тренерами, футболістами) завчасно,
без дотримання принципів спортивного змагання і
чесної гри
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Дисциплінарне порушення

Протиправна, винна (умисна або необережна) дія
чи бездіяльність, яка посягає на норми Статуту,
регламентів, кодексу ФФК, Правил гри та
встановленого ФФК
футбольною діяльністю

порядоку

управління

Напад

Накидання і/або поштовх будь-якою частиною
тіла або предметом, нанесений учаснику
змагання, офіційній особі або глядачу в будь-яку
частину тіла, або плювок

Важкий випадок нападу

Такі ж дії, але скоєні з особливою зухвалістю,
агресивністю або цинізмом, поєднані з ударом
будь-якою частиною тіла або предметом,
нанесеним учаснику змагання, офіційній особі або
глядачу в будь-яку частину тіла

Тренер

Фахівець, який має спеціальну освіту і відповідну
ліцензію та працює в футбольному клубі
(команді) на постійній засаді і проводить
тренування футболістів

Арбітр

Особа призначена ФФК для проведення гри, якій
надані виключні повноваження з використання та
трактування (тлумачення) Правил гри

Усунення

Позбавлення права здійснювати конкретну
діяльність особою або організацією на підставі
відповідного рішення на визначений або
невизначений термін

Дискваліфікація

Пониження категорії, рівню, класу

Визначений термін

Визначений термін встановлюється відповідно до
конкретного пункту Правил

Упереджений, упередженість

Несправедливе,
негативне,
необ`єктивне
відношення до учасників змагань, офіційних осіб,
футбольних клубів (команд) та пов`язане з ним
відповідне ставлення
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Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Дисциплінарний кодекс ФФК (далі – Кодекс) розроблений на основі
Статутів та регламентуючих документів ФІФА, УЄФА, ФФУ та ФФК. Кодекс
служить досягненню статутних цілей та визначає відповідні санкції за
порушення вимог Статуту ФФК та інших регламентуючих документів
(регламентів, правил, інструкцій, рішень) ФФК.
2. Дія Кодексу розповсюджується на всі випадки дисциплінарних порушень.
3. Кодекс є обов’язковим для виконання всіма членами ФФК.
4. Члени ФФК несуть відповідальність за поведінку футболістів, тренерів,
фахівців та офіційних осіб, які входять до їх складу.
5. Колективні члени ФФК, клуби, їх футболісти, тренери, офіційні особи,
арбітри і делегати зобов’язані вести себе відповідно до принципів лояльності,
чесності, порядності та спортивної етики. Кожний, хто своєю поведінкою і/або
висловами ставить під сумнів репутацію Федерації, та його керівних і
виконавчий орган, або порушує вказані принципи, може бути притягнутий до
відповідальності. Будь - яка особа, яка використовує футбольні змагання для
прояву неспортивного характеру, порушує вказані принципи.
6. Випадки недотримання (порушення) вимог та положень Статуту ФФК і/або
регламентів розглядаються органами здійснення футбольного правосуддя ФФК,
оскільки тільки вони можуть застосувати дисциплінарні та штрафні санкції.
Дисциплінарні санкції можуть бути застосовані за сукупністю.
7. Рішення щодо дисциплінарних та штрафних санкцій відповідними
органами ФФК може бути оскаржене зацікавленою стороною в Контрольно –
дисциплінарну комісію ФФК не пізніше 10 – ти днів з моменту його
отримання.
8. У разі незгоди зацікавленої сторони з прийнятим рішенням КДК ФФК, воно
може бути оскаржене нею в Апеляційну комісію ФФК не пізніше 10 – ти днів
з моменту його отримання.
9. Рішення, що оскаржується в КДК ФФК або в АК ФФК, може бути залишене
без змін, змінене або відмінене.
10.Члени ФФК зобов’язані виконувати рішення органів здійснення
футбольного правосуддя ФФК і несуть відповідальність за їх виконання.
11.При невиконанні цих рішень застосовуються відповідні санкції, в тому числі
– виключення з членів Федерації згідно Статуту ФФК.
Розділ ІІ. ДИСЦИПЛІНАРНИЙ ПРОСТУПОК, ДИСЦИПЛІНАРНА
САНКЦІЯ
(стягнення)
Стаття 1. Дисциплінарний проступок
1. Дисциплінарним проступком визначається протиправна, винна (умисна або
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необережна) дія чи бездіяльність, яка посягає на норми Статуту, регламентів,
кодексу ФФК, Правил гри, затверджених Міжнародною радою футбольних
асоціацій та встановлений ФФУ і ФФК порядок управління футбольною
діяльністю.
2. Суб’єктами дисциплінарного проступку є юридичні або фізичні особи:
 офіційні особи ФФК;
 члени ФФК (постійні або асоційовані) – футбольні осередки (клуби,
команди та школи);
 футболісти, тренери, офіційні особи і співробітники;
 арбітри, асистенти арбітрів, делегати.
3. Безпосередній час порушення Статуту, регламентів, кодексу ФФК або
Правил гри є часом вчинення дисциплінарного проступку.
Стаття 2. Дисциплінарна санкція та її застосування
1. Дисциплінарна санкція - стягнення за вчинений дисциплінарний проступок.
Вона може призначатися за сукупністю дисциплінарних стягнень, але лише в
межах, встановлених відповідною статтею Кодексу.
2. Дисциплінарна санкція повинна призначатися з урахуванням усіх обставин
справи, характеристики особи, на яку накладається санкція, бути
спільномірною протиправному вчинку та мірою запобігання порушенням у
майбутньому.
3. Дисциплінарна санкція може бути заходом фінансового впливу за скоєні
порушення у вигляді обов’язкового грошового внеску.
4. Застосування
Дисциплінарного
кодексу
ФФК відносно юридичної
і/або фізичної особи забороняється, якщо:
 така особа вже притягнута до відповідальності за цей же дисциплінарний
вчинок;
 минуло більше 30 днів з часу вчинення вчинку (крім п. 5 ст.23 розд. IV
Регламенту).
5. Такими, що не мають покарання у вигляді дисциплінарних санкцій,
визначаються юридичні і/або фізичні особи, якщо:
 повністю відбули призначене покарання за дисциплінарний вчинок;
 закінчився змагальний сезон, в якому вони були покаранні, якщо
дисциплінарна санкція не встановлює інше.
6. Повторністю дисциплінарного проступку є здійснення такого ж і/або іншого
вчинку, за який до особи застосовувалися дисциплінарні санкції протягом
одного змагального сезону.
Розділ ІІІ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ ФФК (ЮРИДИЧНИХ І
ФІЗИЧНИХ ОСІБ) ТА ДИСЦИПЛІНАРНІ САНКЦІЇ ЗА ДОПУЩЕНІ
ПОРУШЕННЯ
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Стаття 1. Відповідальність Асоціацій (Федерацій, Ліг та ін.)
1. За невиконання статутних та регламентних норм до Асоціацій (Федерацій,
Ліг та ін.) футболу можуть бути застосовані наступні санкції:
 зауваження;
 попередження;
 припинення дії угоди про співпрацю.
Стаття 2. Відповідальність клубу
1. Порушення, за які застосовуються дисциплінарні та штрафні санкції до
клубу (команди):
 відмова від участі в змаганнях, на які клуб був заявлений;
 неявка команди на гру без поважних причин;
 повторна неявка команди на гру без поважних причин;
 самовільне залишення поля командою під час гри або відмова
продовжити гру;
 навмисні дії, що призвели до зриву або не проведення змагань;
 провокаційні дії футболістів, офіційних осіб (команди), що викликали
безладдя на футбольному полі, стадіоні або прилеглій території;
 неетична, некоректна, неспортивна поведінка футболістів, керівників
команди та інших посадових і офіційних осіб клубу (команди) до, під час та
після гри;
 незабезпечення прийому, розміщення, відправки команди гостей,
делегата і арбітрів;
 незабезпечення громадського порядку та безпеки на стадіоні або
прилеглій до нього території до, під час та після гри;
 внесення до рапорту арбітра незаявленого або заявленого з порушенням
Регламенту, дискваліфікованого футболіста (тренера);
 фальсифікування результату змагань;
 недисциплінована (груба) поведінка футболіста до або після гри;
 невиконання умов та вимог, що пред’явлені до стадіонів;
 надання фіктивних документів стосовно компенсаційних виплат або
сплати інших обов’язкових грошових внесків, тощо;
 ухилення від сплати компенсацій за підготовку футболістів;
 проведення гри з порушенням норм спортивної етики;
 порушення вимог Статуту, Регламентів та Положень або рішень керівних
органів ФФК;
 незабезпечення участі футболістів у планових заходах збірних команд м.
Києва;
 порушення термінів перерахування членських, заявкових та інших
обов’язкових внесків;
 порушення
встановлених
термінів заявки (дозаявки) команд для
участі у змаганнях;
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спізнення команди на гру без поважних причин;
невиконання рішень органів здійснення футбольного правосуддя ФФК;
вилучення футболіста під час проведення гри;
за порушення принципів «Fair Play».

Стаття 3. Санкції, що застосовуються до клубу (команди)
1. Попередження.
2. Суворе попередження.
3. Стягнення штрафних очок.
4. Анулювання результату гри.
5. Присудження перемоги команді – суперниці.
6. Позбавлення турнірних очок.
7. Тимчасова дискваліфікація.
8. Переведення у лігу нижче за рангом.
9. Дискваліфікація стадіону.
10. Проведення гри на нейтральному полі.
11. Призначення перегравання гри.
12. Виключення зі складу учасників змагань.
13. Призупинення або позбавлення членства у ФФК.
14. До клубу (команди) крім дисциплінарних санкцій можуть застосовуватися
штрафні санкції (ст. 9 Дисциплінарного кодексу ФФК).
Стаття 4. Відповідальність представників членів ФФК
1. За невиконання статутних, регламентних норм та принципів «Fair Play» до
представників членів ФФК можуть бути застосовані наступні санкції:
 попередження;
 суворе попередження;
 тимчасове відлучення від змагань та участі у офіційних заходах;
 тимчасове виведення з членів Федерації;
 призупинення або позбавлення членства;
 дискваліфікація;
 крім дисциплінарних санкцій до індивідуальних членів можуть
застосовуватися штрафні санкції (ст. 9 Дисциплінарного кодексу ФФК).
Стаття 5. Відповідальність офіційних осіб та фахівців Федерації, клубу
(команди)
1. Порушення, за які застосовуються дисциплінарні санкції до офіційних осіб
та фахівців Федерації, клубу (команди):
 грубий вислів або некоректне звинувачення на адресу ФФУ, ФФК,
футбольних асоціацій або клубу (ів) та їх офіційних представників;
 прояви расизму, іншої дискримінації будь-кого за расою, кольором шкіри,
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мови, релігії або етнічного походження, яка розповсюджена у формі відкритої
образи, наклепу, висловлювань, надписів або жестів;
 неетична, некоректна поведінка до, під час і після гри;
 неетичні випади на адресу делегата та арбітрів;
 порушення вимог та умов проведення змагань, що визначені
Регламентами;
 невиконання або неналежне виконання вимог Регламентів щодо
оформлення документації з проведення змагань;
 ухилення від виконання або неналежне виконання рішень і постанов ФФК;
 невиконання умов контрактних зобов’язань перед футболістами, їх
батьками, тренерами та іншими фахівцями;
 незабезпечення участі футболістів у заходах збірних команд м. Києва;
 порушення принципів «Fair Play»;
 порушення вимог Статутів та Регламентів ФФК;
2. Санкції, що застосовуються до офіційних осіб та фахівців Федерації
футболу,
клубу (команди):
 попередження;
 суворе попередження;
 тимчасове виведення з членів Федерації;
 відлучення від участі у офіційних заходах;
 призупинення або позбавлення членства;
 дискваліфікація, відсторонення або усунення від виконання службових
обов’язків від 1 до 5 ігор або на термін до кінця кола змагань.
3.
Крім дисциплінарних санкцій до відповідальних офіційних осіб та
фахівців Федерації, клубу (команди) можуть застосовуватися штрафні санкції
(ст. 9 Дисциплінарного кодексу ФФК).
Стаття 6. Відповідальність футболістів
1. У змаганнях під егідою ФФК до футболістів за порушення можуть
застосовуватися відповідні санкції:
 попередження;
 вилучення;
 дискваліфікація на певну кількість матчів або певний термін змагань;
 позбавлення права участі у змаганнях;
 відлучення від участі у офіційних заходах;
2. Вилучення футболіста з поля тягне усунення його від змагань:
 два попередження в одній і тій же грі – 1 гра;
 фол „останньої надії” – 1 гра;
 груба гра – 1 гра;
 навмисна ловля м’яча або груба затримка гравця – 1 гра;
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 агресивна (емоційна) поведінка без бійки – 1-2 гри;
 неетична, некоректна, неспортивна поведінка – 1-3 гри;
 образа футболістів або інших присутніх на грі осіб – 1-3 гри;
 інші неспортивні дії – 1-3 гри;
 демонстративна незгода з рішенням арбітра – 2 гри;
 напад (удар, стрибок двома ногами, підніжка, знос) на футболіста (ів) або
на інших присутніх на грі осіб – 3-5 гри;
 навмисний удар (ногою або рукою) суперника, партнера – 3 - 5 ігор;
 вчинення бійки – 4 - 5 ігор;
 образливі, нецензурні вислови або жести ( в т. ч. замах) на адресу
партнера, суперника, арбітра, делегата, офіційних та інших осіб присутніх на
грі – 4 - 5 ігор;
 особливо важкий випадок нападу з нанесенням тяжкої травми – 7 - 8 ігор;
 напад (поштовх, удар ногою або рукою, підніжка, плювок) на арбітра,
делегата, офіційних та інших осіб – 8 - 10 ігор.
3. Отримання трьох попереджень у різних іграх – дискваліфікація на 1 гру,
після наступних трьох – 2 гри, далі відповідно – від 3 до 7 ігор або до кінця
сезону.
Примітка:

при вилученні гравця за 2 попередження в одній грі,
попередження, які він мав в інших іграх, не скасовуються.

4. Дисциплінарні санкції можуть бути застосовані навіть у тому випадку, коли
арбітр не бачив грубого прояву або неспортивної поведінки і тому не прийняв
ніякого рішення з цього інциденту.
5. Прояви расизму або іншої дискримінації будь кого за расою, кольором
шкіри, мови, релігії або етнічного походження, яка розповсюджується у формі
відкритої образи, наклепу, висловлювань або жестів, підлягають усуненню на
5 ігор.
6. Некоректна, агресивна поведінка або провокаційні дії гравця, що призвели
до безладдя на стадіоні або на футбольному полі, підлягають усуненню на 8 –
10 ігор або на термін від дванадцяти до двадцяти чотирьох місяців.
7. Можливе застосування дисциплінарних санкцій за сукупністю покарань.
8. Усунення футболіста розповсюджується на всі змагання, які проводяться під
егідою ФФК.
9. Крім дисциплінарних санкцій до футболістів можуть застосовуватися
штрафні санкції (ст. 9 Дисциплінарного кодексу ФФК).
Стаття 7. Відповідальність арбітрів
1. У змаганнях, які проводяться під егідою ФФК, за дисциплінарний вчинок
до арбітра застосовуються такі санкції:
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 попередження;
 тимчасове усунення від арбітражу ( 1 – 3 місяці, сезон);
 дискваліфікація на визначений або невизначений термін;
 відлучення від участі у офіційних заходах;
 штрафні санкції;
 скасування контракту або угоди з ФФК;
 виключення з міської Колегії арбітрів.
2. Порушення вимог Регламенту ФФК тягне усунення від арбітражу:
 неявка арбітрів на учбово – тренувальні збори, семінари, наради без
поважних причин –до кінця кола змагань;
 невиконання у встановлені комітетом арбітрів ФФК терміни нормативів з
фізичної і/або теоретичної підготовки – на коло змагань;
 несвоєчасне підтвердження на адресу комітету арбітрів ФФК згоди на
арбітраж:
а) вперше – попередження;
б) повторно - 3 гри.
 неявка на календарну гру без поважних причин – на коло змагань;
 неохайне оформлення рапорту арбітра:
а) вперше – попередження;
 б) повторно – 1 гра в лізі, де було допущене порушення.
 порушення статті Регламенту щодо допуску футболістів до гри- 3 гри;
 упереджений арбітраж гри або фальсифікація внесеного у рапорт арбітра
запису про вилучення і попередження, невнесення до рапорту вилучень і
попереджень гравців, що мали місце, приховування фактів неетичної,
некоректної поведінки гравців, офіційних осіб або глядачів щодо арбітрів або
інших осіб – відсторонення від арбітражу на певний термін (визначає КДК)
та штрафні санкції ;
3. Порушення морально – етичних норм:
 порушення правил поведінки, загально визначених у суспільстві, під час
прибуття для арбітражу гри, зокрема неправомірні вимоги до умов свого
перебування на стадіоні, надання будь – яких додаткових послуг, пільг або
знаків поваги – коло змагань та штрафні санкції;
 неетичне, некоректне ставлення до делегата, футболістів, офіційних осіб
або глядачів – коло змагань та штрафні санкції;
 порушення принципів «Fair Play»
4. Неякісний арбітраж ( оцінка нижча 6 балів):
а) вперше – переведення у лігу нижчу за рангом на 3 гри;
б) повторно – переведення у лігу нижчу за рангом до закінчення кола
змагань.
5. Порушення, пов’язані з офіційною екіпіровкою арбітра або офіційним
одягом під час виконання обов’язків арбітра або офіційних заходів ФФК:
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а) вперше – попередження;
б) повторно – усунення від арбітражу на 3 гри.
6. Арбітраж ігор без погодження з Комітетом арбітрів ФФК – до кінця кола
змагань та штрафні санкції.
7. З урахуванням всіх обставин та характеру дисциплінарного порушення
можливе застосування санкції у вигляді переведення арбітра до арбітражу ігор
у лігу нижчу за рангом на визначений або невизначений термін.
8. Всі дисциплінарні санкції повинні вноситися до атестаційного листа арбітра
та враховуватися при наступних його рекомендаціях для проведення змагань у
якості арбітра у відповідних лігах.
9. Дисциплінарні та штрафні санкції у спірних питаннях визначаються КДК
ФФК.
10. Комітет арбітрів ФФК своїм рішенням може тимчасово усунути арбітра від
арбітражу змагань на період з’ясування обставин та прийняття рішення
органами здійснення футбольного правосуддя ФФК щодо допущених арбітром
помилок під час проведення ігор під егідою ФФК, а також інших конфліктних
ситуацій, пов’язаних з діяльністю арбітра або відмовитися від його послуг.
Стаття 8. Відповідальність делегата
1. У змаганнях під егідою ФФК за дисциплінарний вчинок до делегата ФФК
застосовуються такі санкції:
 попередження;
 усунення від функцій делегата на визначений або невизначений термін.
2. Неявка на учбово – практичні семінари, запізнення на гру без поважних
причин, неохайно заповнений рапорт або несвоєчасне подання рапорту
делегата:
а) вперше – попередження;
б) повторно – усунення від інспектування на 3 гри.
3. Упереджене інспектування, фальсифікація при внесенні до рапорту записів
про
попередження, вилучення, не внесення до рапорту вилучень і
попереджень, які мали місце, приховування фактів неспортивної поведінки
футболістів, тренерів, офіційних осіб, арбітрів, глядачів – усунення від
інспектування на коло змагань.
4. Неявка на гру без поважних причин:
а) вперше – усунення від інспектування - 4 гри;
б) повторно – усунення від інспектування до закінчення чемпіонату або
першості.
5. Невірна оцінка арбітражу гри:
а) вперше – усунення від інспектування - 2 гри;
б) повторно - усунення від інспектування на коло змагань.
6. Недотримання вимог регламентуючих документів щодо організації та
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проведення гри – усунення від інспектування - 4 гри.
7. Порушення морально–етичних норм поведінки під час інспектування,
некоректне відношення до арбітрів, тренерів, футболістів, офіційних осіб,
глядачів:
а) вперше – усунення від інспектування - 4 гри;
б) повторно – усунення від інспектування до закінчення терміну змагань.
8. КАІ ФФК своїм рішенням може тимчасово усунути делегата від
інспектування чергових календарних ігор змагань на період з’ясування
обставин та прийняття рішення органами здійснення футбольного правосуддя
ФФК щодо допущених делегатом помилок під час проведення ігор під егідою
ФФК, а також інших конфліктних ситуацій, пов’язаних з діяльністю делегата
та перевести його в нижчу за рангом лігу або відмовитися від його послуг.
Стаття 9. Стягнення штрафних санкцій
1. Відмова клубу (команди) від участі у змаганнях, на які клуб (команда)
був(ла) заявлений(на) - 500 грн. з кожної команди клубу.
2. Відмова клубу (команди) від участі у стикових іграх - 500 грн.
3. Неявка команди на гру без поважних причин - 1000 грн.
4. Повторна неявка команди на гру без поважних причин - 2000 грн. та/або
зняття команди зі змагань.
5. Самовільне залишення поля командою під час гри або відмова продовжити
гру – 500 грн.
6.
Навмисні дії, що призвели до зриву або не проведення змагань – 1000
грн.
7.
Самовільне перенесення чи непризначення календарної гри без
погодження з КзПЗ ФФК – 500 грн. з кожного суб’єкту.
8.
Провокаційні дії футболістів або/та офіційних осіб (команди), що
викликали безладдя на футбольному полі, стадіоні або прилеглій території –
500 грн.
9.
Неетична, некоректна, неспортивна поведінка футболістів, керівників
команди та інших посадових офіційних осіб клубу (команди) до, під час та
після гри – 500 грн.
10. Незабезпечення прийому, розміщення або відправки команди гостей,
делегата та арбітрів – 200 грн.
11. Незабезпечення громадського порядку та безпеки на стадіоні або
прилеглій до нього території до, під час та після гри – 500 грн.
12. Внесення (халатність) до рапорту арбітра незаявленого або заявленого з
порушенням Регламенту, дискваліфікованого футболіста, що брав участь у грі,
не внесеного в рапорт арбітру гравця, що брав участь у грі – 500 грн. За
навмисні вище зазначені дії – 1000 грн.
13. За порушення порядку допуску футболістів до гри арбітром та/або
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представниками команд – 500 грн.
14. Фальсифікування результату змагань – 1000 грн. з кожного суб’єкту.
15. Недисциплінована (груба) поведінка футболіста до або після гри – 300
грн.
16. Надання фіктивних документів або неправдивих відомостей будь-якого
характеру – 1000 грн.
17. Надання фіктивних документів стосовно компенсаційних виплат або
сплати інших обов’язкових грошевих внесків, тощо – 500 грн. за кожен
фіктивний рік.
18. Ухилення від сплати компенсації за підготовку футболіста – 5% від суми
компенсації за кожен прострочений день, але не більше ніж за 10 днів.
19. Порушення вимог Регламенту та Положень ФФК або рішень керівних
органів ФФК, невиконання рішень органів здійснення футбольного правосуддя
ФФК вперше – 500 грн.
20. Незабезпечення участі футболістів у планових заходах збірних команд м.
Києва – 500 грн.
21. Порушення термінів перерахування членських, заявкових та інших
обов’язкових внесків – внесок та 10 % від суми внеску.
22. Порушення встановлених термінів заявки (дозаявки) команд для участі у
змаганнях – 500 грн.
23. За несвоєчасну здачу або за нездачу до КзПЗ ФФК рапорту арбітра – 300
грн.,
а за повторне – з команди може бути зняте одне очко.
24. За несвоєчасну здачу до КзПЗ ФФК паспортів футболістів – 300 грн
25. За не правильне заповнення рапорту арбітра – 100 грн.
26. За приниження честі та гідності гравця, тренера, арбітра, делегата,
офіційних осіб клубів та фахівців ФФК або ФФУ у футбольному
середовищі – 1000 грн.
27. За участь команди у грі з порушенням вимог ст. 14 Розділ ІV Регламенту
(стосовно ігрової форми), використання манішок – 200 грн.
28. За порушення принципів «Fair Play» на клуби, команди, гравців, тренерів
та функціонерів накладаються штрафні санкції (розмір встановлює КДК ФФК).
29. У спірних питаннях та випадках, не передбачених ст. 9 розділу ІІІ
Дисциплінарного Кодексу, КДК ФФК має право визначати вид спортивних,
розмір дисциплінарних та штрафних санкцій на свій розсуд.
30. За повторне порушення вимог Регламенту та Положень ФФК або рішень
керівних органів ФФК, невиконання рішень органів здійснення футбольного
правосуддя ФФК – у 10-кратному розмірі від суми попереднього стягнення.
31. Грошові стягнення перераховуються клубами у вигляді добровільної
пожертви на розрахунковий рахунок ФФК у визначені КДК ФФК
терміни.
32. У разі не перерахування грошових стягнень у визначені КДК ФФК
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терміни, клуб (команда) знімається зі змагань.
Стаття 10. Заключні положення
1.
При розгляді органами здійснення футбольного правосуддя ФФК
випадків, що не регулюються цим Кодексом, рішення приймаються у
відповідності з принципами законності і справедливості.
2.
Кодекс набуває чинності з моменту затвердження його Виконкомом
ФФК.
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Додаток 4

ДИСЦИПЛІНАРНИЙ РЕГЛАМЕНТ
ФЕДЕРАЦІЇ ФУТБОЛУ М. КИЄВА
Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.
Дисциплінарний регламент ФФК (далі – Регламент) визначає процедуру
розгляду питань і винесення рішень органами здійснення футбольного
правосуддя ФФК.
2.
Регламент розроблено на основі Статутів і регламентуючих документів
ФІФА, УЄФА, ФФУ і ФФК та чинного законодавства України. Регламент
визначає організаційні та процедурні заходи, принципи діяльності та коло
питань, вирішення яких входить до
компетенції органів здійснення
футбольного правосуддя ФФК.
3.
Мета Регламенту – визначення порядку розслідування, розгляду та
винесення рішень з питань порушення Статуту ФФК, Дисциплінарного
кодексу та інших правил, рішень ФФК на основі створення правових і
організаційних засад та об’єму повноважень органів здійснення футбольного
правосуддя ФФК.
4.
Відповідно до вимог Статуту ФФК органи здійснення футбольного
правосуддя ФФК мають виключне право застосовувати дисциплінарні та
штрафні санкції до своїх членів, клубів, футболістів, офіційних та інших осіб,
що працюють у футболі.
5.
Завдання Регламенту – привести порядок розгляду та винесення рішень з
питань порушення норм Статуту та діючих регламентуючих документів ФФК у
відповідність до правових норм ФІФА, УЄФА, ФФУ та чинного законодавства
України і запобігти причинам та умовам, які сприяють їх порушенням.
Розділ ІІ. ОРГАНИ ЗДІЙСНЕННЯ ФУТБОЛЬНОГО ПРАВОСУДДЯ
ФФК
Стаття 1. Визначення
1. Органами здійснення футбольного правосуддя ФФК відповідно до Статуту
ФФК є:

Контрольно – дисциплінарна комісія (далі – КДК);

Апеляційна комісія (далі – АК).
2. Органи здійснення футбольного правосуддя є постійними робочими
органами ФФК.
3. Органи здійснення футбольного правосуддя ФФК є незалежними. Їх члени
діють виключно в межах Статуту, інших правових документів ФФК, цього
Регламенту і згідно зі своєю честю та совістю на принципах законності і
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справедливості.
4. Члени органів здійснення футбольного правосуддя обираються
Конференцією ФФК.
5. Органи здійснення футбольного правосуддя приймають рішення простою
більшістю голосів.
6. Члени органів здійснення футбольного правосуддя
зобов’язані
дотримуватися конфіденційності, не розголошувати і не коментувати порядок
розгляду та результати голосування з питань порядку денного.
Стаття 2. Склад органів здійснення футбольного правосуддя
1. Члени органів здійснення футбольного правосуддя обираються
Конференцією ФФК терміном на п`ять років і підзвітні тільки Конференції.
2. Члени органів здійснення футбольного правосуддя не мають право входити
до складу Виконкому ФФК та інших виборчих органів - суб’єктів футболу.
3. КДК ФФК обирається на Конференції ФФК у складі п’яти осіб. Голова
КДК ФФК обирається Конференцією, заступник Голови та секретарь
обирається на засіданні КДК ФФК.
4. Як правило, КДК ФФК приймає рішення в присутності усіх його членів.
Кворум для прийняття рішень – три члени КДК ФФК, у тому числі Голова або
його заступник.
5. АК ФФК обирається на Конференції ФФК в складі трьох осіб. Голова АК
ФФК обирається Конференцією, заступник Голови та секретарь обирається на
засіданні АК ФФК.
6. Присутність на засіданні усіх членів АК ФФК забезпечує кворум.
7. Голова АК ФФК повинен мати вищу юридичну освіту та досвід роботи за
фахом.
Розділ ІІІ. ПОВНОВАЖЕННЯ
Стаття 3. Повноваження КДК ФФК
1.
Юрисдикція та діяльність КДК ФФК визначається Статутом ФФК та цим
Регламентом.
2.
КДК ФФК розглядає питання щодо порушень Статуту та
інших регламентуючих документів ФФК і контролює їх дотримання усіма
суб’єктами футболу.
3.
КДК ФФК у випадку порушення Статуту або інших регламентуючих
документів ФФК, застосовує дисциплінарні та (або) штрафні санкції до будь –
якого свого колективного або індивідуального члена, юридичної або фізичної
особи, клубів, футболістів, офіційних та інших осіб, що працюють в футболі під
егідою ФФК.
4.
Вид спортивних, обсяг дисциплінарних та розмір штрафних санкцій
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визначається Дисциплінарним Кодексом, у спірних випадках та у випадках, не
передбачених Регламентом та Дисциплінарним Кодексом – на розсуд КДК
ФФК.
5.
У разі необхідності КДК ФФК може звернутися для отримання
інформації до будь – якого комітету, комісії, структурного підрозділу ФФК або
органів, що мають відношення до розгляду питань.
Стаття 4. Повноваження АК ФФК
1. До юрисдикції АК ФФК відноситься розгляд апеляційних скарг на рішення
КДК ФФК.
2. Рішення,
прийняті
АК
ФФК, можуть бути оскарженні до органів
футбольного правосуддя ФФУ.
Розділ ІV. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ. ПРОЦЕДУРА
Стаття 5. Скликання і представництво
1. Засідання органу здійснення футбольного правосуддя (КДК або АК ФФК)
скликає Голова.
2. Засідання органів здійснення футбольного правосуддя ведуть Голова або
його заступник.
3. Засідання проводяться у будинку ФФК.
4. Присутність на засіданні Голови або заступника органу здійснення
футбольного правосуддя є обов’язковою.
5. Секретар органу здійснення футбольного правосуддя веде справи і
протоколи засідань.
6. На засідання можуть бути запрошені представники колективних членів
ФФК, клубів, футболісти, тренери, офіційні особи та інші.
7. ФФК на засіданні органів здійснення футбольного правосуддя представляє
один з заступників президента ФФК або виконавчий директор ФФК.
Стаття 6. Процедура розгляду питань
1. Підготовку питань, які надійшли до КДК ФФК, проводить один з його
членів за дорученням Голови комісії або сам Голова.
2. Питання розглядаються на першому засіданні КДК ФФК після отримання
заяв. Розгляд питань (в залежності від обставин справи) відбувається на протязі
кола змагань, в деяких випадках термін розгляду може бути подовжений, якщо
матеріали справи вимагають проведення додаткового розслідування, експертиз,
консультацій, тощо.
3. В процесі розгляду питань КДК ФФК може вдатися до консультацій та
висновків
експертів,
дотримуючись
принципів
неупередженості
і
конфіденційності.
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4. Якщо в процесі розгляду питань не встановлено будь – якого
дисциплінарного порушення, Голова комісії приймає рішення про припинення
розслідування, про що інформує зацікавлені сторони (письмово) та президента
ФФК.
5. Розглянуті питання оформляються протоколом засідання, до якого
додаються використані матеріали.
6. Процедура розгляду питань, порядок прийняття рішень носять конфіденційний характер і
розголосу не підлягають.

Стаття 7. Засідання КДК ФФК
1. Слухання проводяться за заявою, що представлена у письмовій та (або) усній
формі, за поданням КзПЗ ФФК, Колегії Арбітрів, зацікавлених осіб або за
ініціативою членів КДК ФФК.
2. Зацікавлені сторони сповіщаються щодо дати проведення засідання, на яке
запрошуються сторони по справі, та треті особи (на розсуд КДК ФФК), що
можуть надати правдиву інформацію по даному питанню.
3. КДК ФФК з’ясовує обставини справи на основі наданих документів та усних
свідчень. При необхідності, КДК ФФК може вимагати додаткові матеріали та
запрошувати третіх осіб.
4. КДК ФФК може брати до уваги письмові або усні свідчення, фото та відео
матеріали.
5. У спірних питаннях КДК ФФК має право призначати дисциплінарні та
штрафні санкції на свій розсуд.
6. За підсумками розгляду питань КДК ФФК виносить рішення, про що
письмово повідомляються усі зацікавлені сторони .
7. При виявленні нових обставин КДК ФФК має право переглянути раніше
прийняте Рішення, змінити Рішення, залишити Рішення, що прийняте, без змін,
скасувати його або прийняти нове Рішення, про що повідомляються усі
зацікавлені сторони.
8. При оголошенні рішення зацікавленим сторонам повідомляється про
можливість подання апеляційної скарги у 10 – ти денний термін до АК ФФК.
Розділ V. РОЗГЛЯД АПЕЛЯЦІЙ. ПРОЦЕДУРА
Стаття 8. Розгляд апеляцій
1. Розгляд апеляцій на рішення КДК ФФК відноситься до виключної
юрисдикції АК ФФК.
2. Допускаються апеляції на всі рішення, прийняті КДК ФФК.
3. Подання апеляції не призупиняє рішення КДК ФФК, за винятком апеляції з
фінансових питань.
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4. Подавати апеляційну скаргу мають право тільки зацікавлені сторони.
5. Клуб самостійно подає апеляцію, якщо питання стосується його футболіста
або офіційної особи.
6. При розгляді апеляції КДК ФФК представляє один з його членів.
7. До апеляційної заяви додаються:
 письмова апеляційна скарга з обґрунтуванням питання;
 письмові докази, копії документів, що підтверджують обставини,
викладені в апеляційній скарзі.
Стаття 9. Процедура
1. Після надходження апеляції, АК ФФК в 7 – денний термін повідомляє
зацікавлені сторони про призначену дату засідання АК ФФК.
2. Тільки запрошені особи можуть бути присутніми на засіданні АК ФФК.
3. АК ФФК може проводити засідання і ухвалювати рішення без запрошення
зацікавлених сторін.
4. АК ФФК може запросити додаткові документи або викликати додаткових
свідків, експертів.
5. У рамках апеляції АК ФФК проводить розслідування фактів і юридичних
підстав для прийняття рішення.
6. Обговорення питань АК ФФК веде за закритими дверима. Члени АК ФФК
повинні дотримуватися конфіденційності як до, так і після прийняття
остаточного рішення.
7. АК ФФК може залишити рішення КДК ФФК без змін, змінити або
скасувати його.
8. Рішення АК ФФК у 5 – денний термін направляється зацікавленим
сторонам.
9. АК ФФК може повернути справу до КДК ФФК на доопрацювання.
10.Рішення АК ФФК набуває чинності з моменту його прийняття, може бути
оскаржене до органів футбольного правосуддя ФФУ.
Розділ VI. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.
Виконання рішень органів здійснення футбольного правосуддя
покладається на Адміністрацію ФФК.
2. Регламент набуває чинності з моменту затвердження Виконкомом ФФК.
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Додаток 5

Положення
про проведення конкурсів з футбольної майстерності серед гравців
вікових груп U-9 – U-12 на призи видатних ветеранів футболу
І. Мета і завдання
1.1. Конкурси з футбольної майстерності серед гравців вікових груп U9,10,11,12 проводяться з метою:

визначення найкращих гравців команд вікових груп у номінаціях:
жонглювання м`ячем, удар на дальність, удар на точність, найкращий воротар;

популяризації конкурсів з футбольної майстерності;

підвищення технічної підготовки гравців;

залучення якнайбільшої кількості гравців команд до участі у конкурсах ;

пропаганди футболу як одного із засобів фізичного виховання;

вшанування заслуг ветеранів перед вітчизняним футболом;

підвищення ролі ветеранів футболу у вихованні молодих футболістів;
ІІ. Організація проведення конкурсів
2.1. Організаторами проведення конкурсів виступають:
- Федерація футболу міста Києва;
- Головне управління по фізичній культурі та спорту КМДА;
2.2. Безпосередня організація та проведення конкурсів
майстерності покладені на Федерацію футболу міста Києва.

з

футбольної

ІІІ. Терміни та місця проведення конкурсів
3.1. Конкурси проводитимуться у серпні-вересні.
3.2. Місцями проведення конкурсів є футбольні майданчики та поля міста
Києва, що затверджені Оргкомітетом.
IV. Учасники та умови проведення конкурсів
4.1. Учасниками конкурсів з футбольної майстерності є гравці вікових груп U9,10,11,12 футбольних клубів та шкіл.
4.2. Участь гравців усіх міських команд за віком у конкурсах обов’язкова.
4.3. У кожній номінації (всього чотири) беруть участь по одному гравцю з
кожної команди за віком (всього чотири гравця з команди).
4.4. Визначений командою гравець має право брати участь лише в одному
конкурсі.
4.5. Команди, які не делегуватимуть гравців за віком для участі у
конкурсах з футбольної майстерності, підлягають дисциплінарним та
штрафним санкціям.
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4.6. Номінація «жонглювання м`ячем»:
- на футбольному полі фішками визначаються рівні квадрати:
для U-9,10: 3м х 3м;
для U-11,12: 2м х 2м;
- у кожному квадраті знаходиться один гравець з м`ячем;
- по сигналу головного арбітра всі гравці (за віком) одночасно починають
жонглювати м`ячем у площині свого квадрату;
при падінні м`яча на землю, гравець вибуває з конкурсу, він повинен
зупинитися і до кінця конкурсу знаходитися у квадраті;
переможцем конкурсу є той гравець, який залишився жонглювати м`ячем
останнім.
4.7. Номінація «удар на дальність»:
- гравці з м`ячами розташовуються на одній лінії;
- по сигналу головного арбітра гравці по черзі б`ють по м`ячу;
- кожен гравець виконує два удари (зараховується краща спроба);
- переможцем конкурсу визначається той гравець, м`яч після удару якого
пролетить у повітрі найбільшу відстань у площині футбольного поля.
Примітка: якщо два або більше гравців виконали удар на однакову відстань,
між ними проводяться додаткові удари.
4.8. Номінація «удар на точність»:
- гравці з м`ячами розташовуються на слідуючих відмітках:
U-9 – 15 метрів
U-10 – 16 метрів
U-11 – 18 метрів
U-12 – 20 метрів
- по сигналу головного арбітра гравці по-черзі б`ють по м`ячу;
- м`яч у повітрі має перетнути лінію воріт між стійками та поперечиною воріт;
- гравці, удари яких були зараховані, продовжують участь у конкурсі з
відміток:
U-9 + 1 метр (15 метрів + 1 метр) і т.д.
U-10 + 1 метр
U-11 + 1 метр
U-12 + 2 метри
до тих пір, поки не залишиться один гравець, який оголошується переможцем.
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Примітка: у разі, якщо після серії ударів гравців, жоден з них не влучив у
площину воріт у повітрі, то гравці продовжують конкурс з
відміток:
U-9
U-10
U-11
U-12

- 1 метр (15 метрів – 1 метр) і т.д.
- 1 метр
- 1 метр
- 2 метра

4.9. Номінація «найкращий воротар»:
4.9.1. Конкурс складається з двох етапів (кидок рукою м`яча на дальність, удар
ногою м`яча з рук на дальність).
4.9.2. 1 етап - кидок рукою м`яча на дальність:
- воротарі з м`ячем в руках розташовуються у межах карного майданчику;
- по сигналу головного арбітра вони по черзі із меж карного майданчику
кидають м`яч рукою на дальність у площину футбольного поля;
- кожен воротар виконує один кидок;
- дальність кидка виміряється від лінії карного майданчика.
4.9.3. 2 етап - удар ногою м`яча з рук на дальність:
- воротарі з м`ячем в руках розташовуються у межах карного майданчику;
- по сигналу головного арбітра вони по-черзі із меж карного майданчику
вибивають ногою м`яч з рук на дальність у площину футбольного поля;
- кожен воротар виконує один удар;
- дальність удару виміряється від лінії карного майданчику.
4.9.4. Переможцем конкурсу визначається той воротар, який набрав найменшу
суму місць за результатами двох етапів.
Примітка: якщо два або більше воротарів набрали однакову суму місць, між
ними проводяться додаткові кидки та вибивання м’яча.
4.10. Всі результати конкурсів заносяться у спеціальний протокол, який
формується згідно заявок команд за віком.
4.11. Учасники конкурсів повинні мати особисті м’ячі, які визначені
Федерацією виключно для участі у міських змаганнях (для U-9, 10, 11, 12 м’яч
№ 4-5).
4.12. Гравці, які прибули для участі у конкурсі без особистого м’яча, до
конкурсу не допускаються.
4.13. У конкурсах з технічної майстерності визначаються лише переможці у
кожній віковій категорії.

76

V. Фінансові умови проведення змагань
5.1. Безпосереднє проведення конкурсів та нагородження переможців
здійснюється Федерацією футболу м. Києва разом з Головним управлінням по
фізичній культурі та спорту Київської міської державної адміністрації за
підтримки ДЮФЛК та КФЛ.
5.2. Витрати на проїзд учасників до місць проведення конкурсів та зворотно за
рахунок футбольних клубів та шкіл.
VІ. Порядок оформлення та терміни подачі заявок
6.1. Команди до 25 серпня мають надати до Комітету з проведення змагань
прізвища гравців (по 4 з кожної команди за віком), що братимуть участь у
конкурсах.
6.2. Прізвища гравців будуть занесені у спеціальні протоколи відповідних
конкурсів.
VIІ. Арбітраж змагань
7.1. Арбітраж конкурсів проводиться футбольним активом Федерації футболу
м. Києва.
VIIІ. Нагородження
8.1. Переможці конкурсів будуть оголошені після обробки протоколів
конкурсу, на сайті Федерації футболу м. Києва http://ffk.kiev.ua
8.2. Переможцям конкурсу будуть вручені пам’ятні дипломи та призи у
приміщенні Федарації футболу м.Києва (час буде оголошено додатково).
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Додаток 6

Положення
про матеріальну допомогу за отримані травми, ушкодження та інше
футболістами, арбітрами, асистентами арбітрів, спостерігачами арбітражу
та ветеранами футболу.
І. Загальні положення
1.1.Матеріальна допомога складається з добровільних пожертв суб’єктів
футбольної громади м. Києва та адресно надається футболістам, арбітрам,
асистентам арбітрів, спостерігачам арбітражу та ветеранам футболу, які
отримали травми, ушкодження та інше, з наступними наслідками втрати
спортивного функціонування.
1.2.Матеріальна допомога здійснюється на засадах добровільності,законності,
гуманності, гласності та самоврядування спільності інтересів і рівності прав
суб’єктів футбольної діяльності,
1.3. Суб’єктами футбольної діяльності, що підпадають під дію цього
Положення, є:
 футболісти (за віком) міських клубів та шкіл, що беруть участь у
змаганнях під егідою ФФК;
 тренери футбольних осередків;
 арбітри, асистенти арбітрів та спостерігачі арбітражу за списками, що
затверджені за поданням відповідних Комітетів Федерації Виконкомом
ФФК для обслуговування міських змагань;
 ветерани футболу за списками, які затверджені Виконкомом ФФК.
1.4. Надання матеріальної допомоги діє невизначений термін і може бути
припинено за рішенням Комісії.
ІІ .Мета та завдання.
2.1. Метою матеріальної допомоги є безкорислива допомога суб’єктам
футбольної діяльності , що не передбачає одержання прибутків будь-якими
представниками футбольного середовища або окремими категоріями осіб.
2.2.Основним завданням матеріальної допомоги є як найскоріше направити
спрямовану адресну допомогу для використання суб’єктами футбольної
діяльності, що отримали ушкодження, травми та інше.
2.3.Матеріальна допомога надається суб’єктам футбольної діяльності для
часткової компенсації витрат на лікування та реабілітацію.
2.4.Сума матеріальної допомоги суб’єктам футбольної діяльності у зв’язку з
травмами, ушкодженнями та інше, отриманими футболістами, тренерами,
арбітрами, асистентами арбітрів, спостерігачами арбітражу та ветеранами
футболу визначається Комісією.
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ІІІ. Права суб’єктів футбольної діяльності.
3.1.Всі суб’єкти футбольної діяльності мають рівні права.
3.2.Всі пожертви футбольної громади є добровільними.
ІV.Органи управління.
4.1.Органом вищого управління від футбольної громади є Комісія по
визначенню матеріальної допомоги у зв’язку з отриманням травм, ушкоджень
та інше футболістами, арбітрами, асистентами арбітрів, спостерігачами
арбітражу та ветеранами футболу(далі - Комісія).
4.2.Комісія діє у відповідності до Положення про Комісію.
4.4.Комісія контролює облік (реєстр) надання адресної допомоги та у разі
недостатності коштів для надання матеріальної допомоги звітує перед
Виконкомом ФФК щодо обсягу надходжень добровільних пожертв та її
використання за звітний змагальний період, і може звернутися до Виконкому
ФФК про допомогу.
4.5. Документація Комісії ( протоколи, заяви, медичні довідки та інші
документи) зберігається у Комісії до кінця змагального періоду.
V. Заключні положення.
5.1.Відносини, що не передбачені цим Положенням, регулюються внутрішніми
документами Комісії.

Додаток 7

Положення
про Комісію по визначенню матеріальної допомоги у зв’язку з
отриманням травм, ушкодженням та інше футболістами, арбітрами,
асистентами арбітрів, спостерігачами та ветеранами футболу.
І. Загальні положення
1.1. Комісія по визначенню матеріальної допомоги зв’язку з отриманням травм
футболістами, тренерами, арбітрами, асистентами арбітрів, спостерігачами
арбітражу та ветеранами футболу (далі Комісія), утворюється футбольною
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громадою м. Києва та її склад погоджується рішенням Виконкому ФФК.
1.2. До складу Комісії обов’язково повинен входити лікар за фахом.
ІІ. Порядок роботи комісії
2.1. Суб’єкти футбольної діяльності, що отримали ушкодження, травми та інше
під час спортивних змагань, найближчим після події часом звертаються до
Комісії особисто або через уповноважених осіб та надають наступні документи:
- письмову заяву щодо отримання матеріальної допомоги, в якій вказують
місце, обставини та характер травми/ушкодження;
-лист тимчасової непрацездатності ( спортивної нефункціонування ) або
довідку медичного закладу, якими підтверджується факт перебування на
лікуванні, завірені підписом відповідальної особи та печаткою медичного
закладу;
-виписку з історії хвороби або медичної картки амбулаторного хворого
(за наявності такої);
-документ, що посвідчує особу - одержувача матеріальної допомоги.
2.2. При отриманні вказаних документів Комісія протягом 3-х днів перевіряє
надану інформацію та вивчає надані на суб’єкта футбольної діяльності
документи.
2.3. В окремих випадках для з’ясування причин та обставин події, Комісія може
вимагати надання додаткових документів, крім зазначених у пункті 2.1.
2.4. Протягом 5 робочих днів після отримання усіх необхідних документів
Комісія приймає відповідне рішення про застосування відповідної статті
«Положення» щодо суми матеріальної допомоги.
2.5. Рішення Комісії оформлюється протокольно.

ІІІ. Періоди надання матеріальної допомоги
3.1. Встановлюються два періоди :
а) з 1 березня по 1 липня;
б) з 1 серпня по 1 грудня.
ІV.Класифікація ушкоджень, травм та інше, що є підставою звернення до
Комісії.
4.1. Травми, ушкодження та інше, які мали місце під час спортивних змагань та
призвели до втрати працездатності (спортивного нефункціонування) строком не
менше 7 діб поділяються на такі категорії:
- переломи (відкритий, зі зміщенням, осколковий та інше)
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- розрив (м’язів, суглобів, шкіри та інше)
- вивих (кінцівки, стегно, плечі), забій
- поранення (пошкодження шкіри)
V. Розмір матеріальної допомоги.
5.1. Розмір матеріальної допомоги залежить від тяжкості отриманої
травми/ушкодження.
5.2. Матеріальна допомога надається одноразово за кожний окремий випадок.
5.3. Суми матеріальної допомоги встановлюються:
5.3.1. перелам(відкритий, зі зміщенням,
осколковий та інше) ,
тяжка хвороба
від 500 до 750,00 грн;
5.3.2. розрив (м’язів, суглобів,
шкіри та інше)
від 350 до 450,00 грн;
5.3.3. вивих (кінцівки, стегно,
плечі), забій
від 200 до 300,00 грн;
5.3.4. поранення (пошкодження
шкіри)
від 100 до 200,00 грн.
VI. Заключні положення
6.1. Випадки, що не передбаченні цим Положенням, за які надається
матеріальна допомога, в тому числі, стійкої непрацездатності (спортивного
нефункціонування) або смерті, розглядаються відповідно до чинного
законодавства України.
6.2. Мінімальний термін зберігання документів та протоколів Комісії
встановлюється до кінця змагального періоду кожного року.
Додаток 8

КЛАСИФІКАЦІЯ ФЕДЕРАЦІЇ ФУТБОЛУ м. КИЄВА
Класифікація Федерації футболу м.Києва (далі - КФФК) є нормативним
документом , який визначає порядок, умови та вимоги, необхідні для
присвоєння спортивних розрядів.
1. Загальні положення:
1.1. Мета та завдання
1.1.1. Мета КФФК - сприяння розвитку футболу в м.Києві.
1.1.2. Основними завданнями КФФК є:
- визначення рівня кваліфікації футболіста
- підвищення спортивної майстерності футболістів
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- забезпечення єдиного підходу до присвоєння спортивних звань
і спортивних розрядів футболістам
- нормативно-правове забезпечення розвитку футболу.
2. Спортивні розряди :
2.1. Звання «КМС» за поданням Федерації присвоюється Міністерством
молоді та спорту України.
2.2. За поданням клубів/шкіл Федерацією присвоюються спортивні розряди:
- I, II, III розряди;
- I, II, III юнацькі розряди.
3. Умови присвоєння розрядів:
3.1. розряди присвоюються футболістам, учасникам першості (чемпіонату) та
кубку м.Києва після виконання ними кваліфікаційних норм та вимог.
3.2. норми та вимоги вважаються виконаними, якщо гравець команди зіграв
не менше ніж 50 % ігор за календарем змагань і брав участь у складі команди у
змаганнях, тобто був включений до заявочного листа та протоколів ігор.
4. Порядок присвоєння спортивних звань та спортивних розрядів:
4.1. Спортивні розряди I,II, III (дорослі) присвоює Федерація футболу м.Києва
відповідним наказом за поданням клубів (шкіл).
4.2. I, II, III юнацькі спортивні розряди присвоюють ДЮСШ, спортивні та
футбольні клуби, незалежно від підпорядкування та форми власності, з
подальшим затвердженням Виконкомом Федерації.
4.3. Перелік документів, необхідних для присвоєння спортивних розрядів,
затверджується ФФК.
4.4. Документи на присвоєння спортивного розряду подаються не пізніше 2-х
місяців з моменту виконання футболістами встановлених кваліфікаційних норм
та вимог.
5. Права та обов'язки футболістів щодо присвоєння спортивних розрядів:
5.1. Футболісти мають право:
- брати участь у змаганнях згідно з правилами змагань та затвердженими
положенням або регламентом.
- на присвоєння їм відповідних спортивних розрядів за умови виконання
кваліфікаційних норм та вимог КФФК;
- отримувати документи, що засвідчують присвоєння спортивних розрядів.
5.2. Футболісти зобов'язані:
- дотримуватись вимог чинного законодавства, правил і регламенту змагань,
загальних положень спортивної етики у стосунках із арбітрами,
обслуговуючим персоналом, іншими учасниками змагань, глядачами;
- вести і пропагувати особистим прикладом здоровий спосіб життя;
6. Порядок вручення, носіння та зберігання нагрудних знаків, посвідчень
про спортивні розряди:
6.1. Особам, яким присвоєно спортивний разряд, вручаються посвідчення та
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нагрудний значок. Вручення посвідчень та відповідних нагрудних значків
здійснюється Федерацією футболу м. Києва за заявкою клубу/школи.
6.2. Нагрудні значки носять на грудях з лівого боку.
6.3. Особи, яким присвоєні спортивні розряди, зобов'язані дбайливо ставитись
до збереження нагрудних значків і посвідчень. У разі їх втрати розглядають
клопотання спортсменів, тренерів і приймають рішення щодо видачі дубліката
посвідчення або довідки.
7. Класифікаційна таблиця визначення спортивних розрядів:
Кандидат у майстри спорту
1 - на чемпіонаті України серед аматорських команд або 2—протягом
двох років поспіль;
1— у розіграшу Кубку України серед аматорських команд або потрапити до
фіналу змагань протягом двох років поспіль;
1—2 — на Всеукраїнських студентських іграх;
1—2 — на чемпіонаті України серед гравців U -17;
1— на чемпіонаті України серед гравців U -18, U -19 або Спортивних іграх
молоді (U -21)України або Юнацьких спортивних іграх України (U -17, U -18).

Ранг змагань
Кубок України
серед аматорів
(не менше 16
команд)
Чемпіонат
України серед
команд
аматорів (не
менше 24
команд)
Спортивні ігри
молоді України
(не менше 16
команд)
Юнацькі
спортивні ігри
України

Вікова група
учасників
змагань

Вік
учасників
згідно з
положенням

Розряд, місця
I

II

III

I юн

II юн

III юн

2-3

4-5

6-8

7-8

-

-

2-4

5-8

9-12

-

-

-

2-4

5-6

7-8

-

-

-

2

3-4

5-6

-

-

-
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Всеукраїнські
студентські
ігри (не менше
16 команд)

3

5-6

7-8

-

-

-

2-4

5-6

7-8

-

-

-

U -17

2-3

4-5

6-8

-

-

-

U -16

1-2

3-4

5-6

7-8

-

-

U -15

-

1-4

5-6

7-8

-

-

U -14

-

1-2

3-4

5-6

7-8

-

1-2

3-4

5-6

7-8

-

-

U -16

-

2-3

4-6

7-8

-

-

U -15

-

1-2

3-4

5-6

7-8

-

U -14

-

-

1-2

3-4

5-6

7-8

U -13

-

-

1-2

3-4

5-8

-

U -12

-

-

1

2-3

4-6

7-8

U -11

-

-

-

1-2

3-4

5-6

Дорослі
Чемпіонат

1-2

3-4

5-8

-

-

-

1

2-3

4-6

-

-

-

U -16

-

1-2

3-4

5-6

-

-

U -15

-

1

2-3

4-6

-

-

U -14

-

-

1

2-3

4-6

7-8

U -13

-

-

-

1-2

3-4

5-8

U -12

-

-

-

1

2-3

4-8

U -11

-

-

-

-

1-2

3-4

Чемпіонат
U -18
Всеукраїнські
змагання
дитячоюнацьких
команд
(ДЮФЛ
України)
(не менше 24
команд в
кожній віковій
групі)

Всеукраїнські
змагання
«Шкіряний
м`яч» (не
менше 16
команд)

Чемпіонат
U -17

U -17
Першість
(чемпіонат)
м. Києва

Кубок
м. Києва

I

Дорослі

Переможець або потрапити до фіналу протягом
двох років поспіль
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Переможець
U -17
U -16
II
U -15
U -14
III
U -13
I юн

U -12

II
юн

U -11

Переможець або потрапити
двох років поспіль
Переможець або потрапити
двох років поспіль
Переможець або потрапити
двох років поспіль
Переможець або потрапити
двох років поспіль
Переможець або потрапити
двох років поспіль
Переможець або потрапити
двох років поспіль

до фіналу протягом
до фіналу протягом
до фіналу протягом
до фіналу протягом
до фіналу протягом
до фіналу протягом

Умови виконання розрядних норм:
1. Розряд або звання присвоюється гравцям команд внесених до заявкового
листа, і які зіграли не менше 50 % календарних ігор за сезон. Футболіст
визначається таким, що зіграв гру, якщо він брав участь не менш ніж у 25 %
ігрового часу, визначеного правилами змагань.
2. Розряди присвоюються за участь у Чемпіонаті (першості) або Кубку м. Києва
, які включено до календаря змагань ФФК.
3. Юнацькі розряди присвоюються з 11 років.
4. При проведенні першості (чемпіонату) м. Києва у двох і більше лігах,
команди яких поділено за рейтингом, розряди гравцям присвоюють за
підсумками виступів команди в кожній наступній лізі окремо згідно з
класифікаційною таблицею та на розряд нижче.
I розряд.
2-3 – Кубок України серед аматорів (не менше 16 команд);
2-4 - Чемпіонат України серед аматорів (не 24 команд);
2-4 - Спортивні ігри молоді України ( не менше 16 команд);
2 - Юнацькі спортивні ігри України;
3 - Всеукраїнські студентські ігри ( не менше 16 команд);
1-2 - Чемпіонат м. Києва серед дорослих ( не менше 8 команд);
1 - Чемпіонат (першість) м. Києва U -17( U -18- U -21) (не менше 8 команд);
1 - у розіграшу Кубку м. Києва серед аматорських команд (вік категорії:
дорослі) або потрапити до фіналу два роки поспіль;
1 - у розіграшу Кубку м. Києва серед юнацьких команд (вік категорії: U -17.
II розряд.
4-5 - Кубок України серед аматорів (не менше 16 команд);
5-8 - Чемпіонат України серед аматорів (не 24 команд);
5-6 - Спортивні ігри молоді України ( не менше 16 команд);
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4-4 - Юнацькі спортивні ігри України;
5-6 - Всеукраїнські студентські ігри ( не менше 16 команд);
2-3 - Чемпіонат м. Києва серед дорослих ( не менше 8 команд) або 4-8 місце
два роки поспіль, та 1-2 місця у Першій лізі;
2-3 - Чемпіонат (першість) м. Києва U -17, ( U -18- U -21) (не менше 8
команд) або 4-6 місце два роки поспіль;
1-2 - Чемпіонат (першість) м. Києва U -16 (не менше 8 команд);
1 - Чемпіонат (першість) м. Києва U -15 (не менше 8 команд);
2 - у розіграшу Кубку м. Києва серед юнацьких команд (вік категорії: U -17;
1 - у розіграшу Кубку м. Києва серед юнацьких команд (вік категорії: до
U – 15, U -16 ) або потрапити до фіналу два роки поспіль;
- 5 сезонів у перший лізі серед команд дорослих;
- 10 сезонів у другій лізі серед команд дорослих.
III розряд.
6-8 – Кубок України серед аматорів (не менше 16 команд);
9-12 – Чемпіонат України серед аматорів (не 24 команд);
7-8 – Спортивні ігри молоді України ( не менше 16 команд);
5-6- Юнацькі спортивні ігри України;
7-8 - Всеукраїнські студентські ігри ( не менше 16 команд);
4-8 – Чемпіонат м. Києва серед дорослих ( не менше 8 команд) або 3-8 місце у
першій лізі два роки поспіль, та 1-2 місця у другий лізі або три роки
поспіль потрапляння до 8-ки у другій лізі;
4-6 – Чемпіонат (першість) м. Києва U -17, ( U -18- U -21) (не менше 8 команд)
або 7-8 місце два роки поспіль;
3-4 - Чемпіонат (першість) м. Києва U -16 (не менше 8 команд) або 5-8 місце
два роки поспіль;
2-3 - Чемпіонат (першість) м. Києва U -15 (не менше 8 команд) або 4-6 місце
два роки поспіль;
1- Чемпіонат (першість) м. Києва U -14 (не менше 8 команд);
1 – У розіграшу Кубку м. Києва серед юнацьких команд (вік категорії: U -13,
U -14 ) або потрапити до фіналу два роки поспіль.
- 3 сезони у перший лізі серед команд дорослих;
- 5 сезонів у другій лізі серед команд дорослих.
I юнацький розряд.
7-8 – Кубок України серед аматорів (не менше 16 команд);
4-6 – Чемпіонат (першість) м. Києва U -15 ( не менше 8 команд) або 7-8 місце
два роки поспіль, та 1-2 місце у першій лізі;
2-3 – Чемпіонат (першість) м. Києва U -14 ( не менше 8 команд) або 4-6 місце
два роки поспіль;
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1-2– Чемпіонат (першість) м. Києва U -13 ( не менше 8 команд) або 3-4 місце
два роки поспіль;
1 – Чемпіонат (першість) м. Києва U -12 ( не менше 8 команд) .
1 – У розіграшу Кубку м. Києва серед юнацьких команд (вік категорії: U -12 )
або потрапити до фіналу два роки поспіль.
II юнацький розряд.
3-8 – Першість м. Києва U -15 (перша ліга) або 1-2 місце у другій лізі;
4-6 – Чемпіонат (першість) м. Києва U -14 або 1-2 – місце перша ліга та 3-4
місце два роки поспіль;
3-4 – Чемпіонат (першість) м. Києва U -13 ( не менше 8 команд) або 5-8 місце
два роки поспіль та 1-2 місця у першій лізі;
2-3 – Чемпіонат (першість) м. Києва U -12 ( не менше 8 команд) або 4-6 місце
два роки поспіль;
1-2 – Чемпіонат (першість) м. Києва U -11 ( не менше 8 команд) .
III юнацький розряд.
7-8 – Чемпіонат (першість) м. Києва U -14 або 5-8 місце у першій лізі два роки
поспіль, та 1-2 місце у другій лізі;
5-8 – Чемпіонат (першість) м. Києва U -13 ( не менше 8 команд) або 3-4 місце
два роки поспіль у першій лізі;
4-8 – Чемпіонат (першість) м. Києва U -12 ( не менше 8 команд) або 1-2 місце у
першій лізі.
3-4 – Чемпіонат (першість) м. Києва U -11 ( не менше 8 команд) .

87

Стадіони м. Києва
№

Стадіон

1

Восход

2

Вимпел

3

Вишгород
(Енергетик)

4

ДВРЗ («Дніпровець»)

5
6
7

8
9
10
11
12

13
14
15

16

17
18
19

Адреса
вул. Привокзальна, 12-а
(земляне)
вул. Руднєва, 100
(земляне)
вул. Шевченко, 4
(зелене,штучне 60х40)
вул. Алма-Атинська, 60
(зелене,штучне 40х20)

Десна (сш № 246)

вул. Кибальчича, 7
(гарове)

Дружба (Атлет)

вул. Зрошувальна, 4-а
(зелене,штучне 40х20)

ДЮСШ-15
ДЮСШ-17
Єдність
Зірка
Зміна
Конча-Заспа

вул. Якубовського, 7-а
(штучне,штучне 60х40)
вул. Симиренка, 5-6
(земляне)

Контактна особа
Павлов Сергій
Анатолійович
Добривечір
Анатолій
Анатолійович
Сидорчук
Валерій
Валерійович
Рибка Микола
Миколайович
Крижанівський
Ігор
Володимирович
Філенко Едуард
Володимирович
Канавський
Руслан
Михайлович
Прокопець
Дмитро
Микитович

вул. Прирічна, 3
Блазунь Анатолій
(зелене)
вул. Тулузи, 7
Дем’янець Сергій
(зелене,земляне, штучне
Зиновійович
40х20)
вул. Л. Гавро, 24-а
Ніколаєв Ігор
Васильович
(зелене)
Жаріков
пмт. Чапаевка
Володимир
(зелене,штучне,манеж)
Володимирович
вул. Пров. Стадіонний,
10/2 (штучне)

Дмитренко Петро
Андрійович

Медприлад (Оболонь)

пр. Оболонський, 9-а
(зелене)

УТБ Нивки

вул. Салютна, 40
(зелене,штучне)

Ніколаєв Ігор
Васильович
Жаріков
Володимир
Володимирович

Новосілки (Сталь,
СШ № 1)

С. Новосілки
(зелене)

Локомотив

Парк Дружби Народів
Піонер
Політ

пр. Московський
(Московький міст)
(земляне)
вул. Туполєва, 22-д
(зелене)
пр. Повітрофлотський, 70
(зелене)
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Телефон
0675065493
566-42-71
096-4363322
8-296-54490
097-9959142
095-6852710
066-7266565
542-8978
098-6272022
513-75-04
067-7379256
250-10-33
097-6639481
407-86-05
066-8116876
411-26-00
067-4038071
419-75-81
067-5934773
418-60-67
096-2155754
537-35-74
066-7633139
401-12-56
248-04-05
097-7373133
418-60-67
096-2155754
537-35-74
066-7633139

Ваганов Ігор
Олегович

067-1355732

Іващенко Олег
Віталійович

097-3177737

Лотоцький Юрій
Павлович

434-31-96
050-9324052

Сосюра Сергій

097-6218444

20

Парк Партизанської
Слави

21

Переможець

22

23
24
25
26
27

28

вул. Тростянецька, 60
(гарове)
вул. Березняківська 30-а
(земляне,штучне 40х20)

РВУФК

вул. Матеюка, 4
(зелене,земляне)

Старт

вул. Шолуденко. 28
(зелене)

Спартак

вул. Фрунзе, 105
(зелене)

СШ № 83

вул. Героїв Космосу, 3
(штучне 60х40)

СШ № 64

вул. Ушинського, 32
(гарове)

СШ№170 («Чайка»)

вул. Північна, 8
(земляне)

СШ№194

вул. Зої Гайдай, 10
(земляне)

СШ № 243

вул. Новомостицька, 10
(земляне)

30

Нові-Петрівці

пгт. Нові-Петрівці
(штучне)

31

СШ № 181

вул. І. Кудрі, 22-а
(штучне 60х40)

32

Темп

29

33
34

ЦСКА
Інтер-3

вул. Саратовська, 5
(земляне,штучне 40х20)

Діназ

пгт. Лютеж (штучне)

36

Діназ-2

пгт. Демидов
(штучне)

Чемпіон

Парк воїнівінтернаціоналістів
(земляне)

СШ № 231

вул. Богатирська 2-в
(штучне)

38

513-75-04
067-7379256
098-0782564
095-8439999

463-04-64
067-4430022
468-10-96

Топчий
Олександр
Юрійович
Лабчук Дмитро
Миколайович
Матієнко
Григорій
Сергійович
Кондратенко
Олександр
Павлович
Болдирєв Віталій
Левенець
Анатолій
Григорович
Сосніхін
Олександр
Вадимович

050-6977989
0962554286
414-33-23
067-9099933
547-78-37
067-9644252
434-82-00
097-9526671
093-2144754

097-4022466

вул. Генерала Вітрука, 9
Дем’янець Сергій
419-75-81
(зелене,земляне, штучне
Зіновійович
067-5934773
40х20)
Боклажко
пр.Повітрофлотський,10
443-62-78
Станіслав
067-9485384
(зелене,земляне,гарове)
Іванович

35

37

Філенко Едуард
Володимирович
Мічурін Олег
Вікторович
Гуменюк
Владислав
Віталійович
Богатирчук
Микола
Олександрович
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Антіпенко Іван
Назарович
Слободянюк
Олександр
Миколайович
Слободянюк
Олександр
Миколайович
Розгон
Олександр
Анатолійович
Лашук Євгеній
Віталійович

097-5752176
050-3850186

050-3850186

050-6857727

0672656565

