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виховання  та  спорту  МОН  України  (далі  -  «Комітет»)  та  Спортивною
студентською спілкою України (далі - «СССУ») та за участю ВНЗ та інших
зацікавлених організацій.

Безпосереднє  проведення  Фестивалю  покладається  на  Головну
суддівську колегію (далі - ГСК).

Відповідальність  за  підготовку  і  проведення зональних та  фінальних
змагань з видів спорту несуть Кримське республіканське, обласні, Київське та
Севастопольське міські відділення Комітету з фізичного виховання та спорту
МОН України, ВНЗ та оргкомітети за місцем їх проведення.

3. Учасники змагань
У змаганнях Фестивалю беруть участь збірні команди з футзалу ВНЗ

ІІІ-ІV рівнів акредитації (незалежно від форм власності). 
До  складу  збірних  команд  ВНЗ  допускаються  студенти  і  аспіранти

денної форми навчання, а також випускники зазначених навчальних закладів
2013/2014 року навчання, які є членами СССУ.

Склад команди: 18 гравців та 4 особи керівного складу.
Дозаявка гравців діє до початку другого кола, перезаявка проводиться

тільки між першим та другим колами.
До змагань допускаються спортсмени 1989-1996 років народження.
У змаганнях дозволяється брати участь іноземним студентам.
До  змагань  Фестивалю  допускаються  спортсмени,  які  мають  I

спортивний розряд і вище.

4. Терміни та умови проведення змагань
Змагання проводяться згідно діючих правил гри у футзал ФІФА.

Тривалість гри 40 хвилин чистого часу (2 тайми по 20 хвилин чистого часу).
Перерва між таймами 10 хвилин. Початок усіх матчів не раніше 12-00 та не
пізніше 17-00.

Змагання Фестивалю проводяться поетапно.
І  етап –  змагання  кваліфікаційні  (зональні).  Ігри  проводяться  у

конференціях за коловою системою. Два кола та матчами плей-офф до якого
потрапляють команди, які посіли перше та друге місця у конференціях, згідно
календарю ігор, затвердженого ГСК.

Команди  у  конференціях  розподілені  за  територіальним  принципом
згідно  жеребкування,  яке  проводить  ГСК після  письмового  підтвердження
ВНЗ щодо участі у змаганнях.

ІІ етап. – фінальні змагання. У фіналі беруть участь 8 кращі команди
ВНЗ, які кваліфікувалися за результатами першого етапу змагань.

Змагання проводяться лютий – березень 2014 року .
Ігри  проходять  посеред  тижня(базовий  день  календаря  -  середа).  Команди
ВНЗ,  учасники  змагань,  розподіляються  на  конференції  за  територіальним
принципом згідно наданих заявок.

Підготовка місць змагань проводиться господарями змагань, які мають
спортивні майданчики і відповідають вимогам згідно з правилами гри в фут



зал  ФІФА.  Відповідальність  за  підготовку  місць  проведення  змагань
покладається на територіальні відділення Комітету ФВС та керівництво ВНЗ
на базі якої відбувається захід.

Команда-господар  зобов’язана  забезпечити  присутність  на  матчі
медперсоналу.

Час очікування у разі форс-мажорних обставин чи неприбуття команди
на матч у призначений час не має перевищувати 45 хвилин.

5.Підведення підсумків та визначення переможців

На Фестивалі розігруються і визначаються:
- командна першість з футзалу;
- першість серед ВНЗ згідно категорій та абсолютна першість серед усіх

ВНЗ загального регламенту;
Командні  місця  визначаються  за  найбільшою  сумою  очок,  що

нараховуються  відповідно  таблиці  регламенту проведення  Всеукраїнського
фестивалю з ігрових видів спорту серед студентів ВНЗ.

Місця  команд  у  кваліфікаційному  турнірі  визначаються  за  більшою
кількістю набраних очок: за перемогу нараховується 3 очки, нічию – 1 очко,
поразку – 0 очок.

При  рівності  очок  у  двох  і  більше  команд  місця  визначаються
послідовно:

- за більшою кількістю очок у іграх між ними;
- за кращою різницею м’ячів у іграх між ними;
- за кращою різницею забитих і пропущених м’ячів в усіх зустрічах;
- за більшою кількістю забитих м’ячів в усіх зустрічах;
- за найменше число порушень (попередження – 1 очко, вилучення – 3

очки);
-  у  разі  рівності  усіх  вищевказаних  показників,  переможець

визначається жеребом. Жереб проводить ГСК.
У плей-офф переможцем визначається команда,  яка стала кращою за

підсумками двох матчів (вдома та у гостях). Якщо за підсумками двох матчів
результатом  буде  нічия,  то  переможцем  визначається  команда,  яка  забила
більше  м’ячів  у  гостях.  У  випадку  рівності  показників  виконуються
післяматчеві 6-ти метрові удари згідно з правилами гри у футзал ФІФА.

6. Фінансові умови

Зональні змагання:
 Всі витрати по участі команд у зональних змаганнях несуть організації,

які їх відряджають.
Витрати  по  організації  і  проведенню  змагань,  відрядженню,

проживанню і харчуванню іногородніх суддів, харчуванню місцевих суддів і
обслуговуючого  персоналу  –  за  рахунок  Комітету,  видатків  ВНЗ та  інших
джерел.



Фінальні змагання:
Витрати на  проживання,  харчування спортсменів,  тренерів,  суддів  та

обслуговуючого  персоналу,  відрядження  іногородніх  суддів,  підготовка  і
проведення змагань, нагородження переможців, призерів та інші видатки за
рахунок Комітету, СССУ а також інших джерел.

Витрати на відрядження команд (проїзд в обидва кінці, добові в дорозі)
несе організація, яка їх відряджає.

7. Арбітраж

Арбітраж  змагань  здійснюють  арбітри,  які  рекомендовані  Комітетом
арбітражу АФУ.

Арбітраж  здійснюється  згідно  з  «Правилами  гри  в  футзал»,
затвердженими ФІФА, а також у відповідності зі змінами та доповненнями
які містяться в циркулярних листах ФІФА та УЄФА.

ГСК має право вносити зміни до регламенту змагань не змінюючи при
цьому основних принципів правил гри з футзалу, затверджених ФІФА.

До  початку  матчу  арбітри  зобов’язані  перевірити  документи
спортсменів, що внесені до рапорту арбітра матчу, не менш ніж за 30 хвилин
до початку гри.

Арбітри матчу разом з представником команди несуть відповідальність
за процедуру допуску гравців до гри.

Арбітр  матчу  зобов’язаний надіслати  протокол  матчу  до  Комітету  за
адресою: 01054 м. Київ, вул. Дмитрівська, 46, КФВС МОН України або на E-
mail: kfvs@ukr.net

8. Неявка команд на змагання та штрафні санкції

За  неявку  команди  на  матч  фестивалю  без  поважної  причини  їй
зараховується технічна поразка (0:5), команді супернику – технічна перемога
(5:0).

Якщо обидві команди не з’явилися на матч фестивалю, їм зараховується
технічна поразка (0:5), а також застосовуються дисциплінарні санкції згідно
рішення Бюро.

Команда,  яка  повторно  не  з’явилась  на  матч  без  поважних  причин
знімається зі змагань.

Якщо команда,  яка  виключена  зі  змагань,  провела  половину  і  більше
матчів їй зараховуються технічні поразки (-:+) в матчах, які залишились, а
командам-суперницям  зараховуються  технічні  перемоги  (+:-),  якщо  менше
половини матчів – результати анулюються.

У  випадку,  якщо  команда,  яка  виключена  зі  змагань,  провела  менш
половини матчів,  результати  за  участю цієї  команди анулюються,  а  забиті
голи  та  червоні  картки,  отримані  в  зіграних  матчах  гравцями  команди-
суперника, зберігаються.



9. Протести

Тренер  чи  представник  команди  зобов’язаний  негайно  після  гри
попередити  арбітра  про  подання  протесту.  Заява  про  подання  протесту
подається  до  ГСК.  Протест  повинен  бути  підписаний  представником  або
тренером команди і протягом 1 години направлений до ГСК.

Протести розглядаються ГСК, після повідомлення сторони, що подала
протест.

Не приймаються до розгляду несвоєчасно надані протести, а також, якщо
вони подані на рішення арбітру у зв’язку з подіями, що мали місце у грі:

- призначення або не призначення вільних, штрафних або 6-ти чи 10-ти
метрових ударів;

- визначення виходу м’яча за межі поля і надання права введення м’яча у
гру;

- зараховане або не зараховане взяття воріт;
- попередження або вилучення гравців з поля.

10. Відповідальність футболістів та керівників команд

Гравці  та  керівники  команд  ВНЗ  зобов’язані  виконувати  всі  вимоги
чинного Регламенту, виявляючи при цьому високу дисципліну, організацію,
повагу  до  суперників  та  глядачів.  У  разі  недисциплінованої  поведінки
футболістів однієї з команд за рішенням арбітра гра може бути припинена.
Керівники  команд  ВНЗ  несуть  повну  відповідальність  за  громадський
порядок та поведінку своєї команди і не мають права втручатися в дії арбітра.

Дисциплінарні провини гравців, тренерів, команд розглядаються ГСК,
який має право виключного прийняття рішень щодо дискваліфікації гравців,
тренерів та команд.

Гравець, який отримав 2 жовті картки, пропускає наступну гру.
Гравець, який отримав 2 жовті картки в одній грі чи червону картку за

фол останньої надії, автоматично пропускає наступну гру.
Червоні  картки,  які  були  отримані  гравцями  у  першому  етапі,

переносяться до фінальної частини змагань, жовті картки анулюються.
Якщо гравець отримав червону картку за злісне порушення, рішення по

його допуску до наступних ігор вирішує ГСК.
Футболісти,  спортивний одяг яких не відповідає положенням правил

гри з футзалу, до гри не допускаються. Згідно правил та рекомендацій ФІФА
гравці команд зобов’язані грати в щитках.

11. Нагородження

Спортсмени,  що  посіли  І-ші  місця  у  змаганнях  нагороджуються
дипломами І ступеню, медалями, призами або грошовими винагородами, що
посіли ІІ і ІІІ місця – медалями та дипломами відповідних ступенів Комітету.

Тренери  команди,  яка  посіла  І-ІІІ  місце  у  змаганнях  II  етапу
Фестивалю, нагороджуються дипломами відповідних ступенів Комітету.



Команди  ВНЗ,  що  посіли  І-ІІІ  місця  в  змаганнях  з  футзалу,
нагороджуються командними кубками, вимпелами та дипломами відповідних
ступенів СССУ.

12. Безпека при проведенні змагань. Підготовка спортивних споруд

Згідно з  Постановою 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”: 

- відповідальність  за  підготовку  спортивних  споруд  та  дотримання
правил безпеки під час проведення змагань покладається на керівників
відповідних територіальних відділень з фізичного виховання та спорту,
власників  спортивних  споруд,  директорів  спортивних  споруд  та
головних суддів змагань;

- не  менше  ніж  за  4  години  до  початку  змагань  складається  акт  про
готовність спортивних споруд, який засвідчують представники КФВС,
територіального  відділення,  власник  спортивної  споруди  директор
спортивної споруди, головний суддя.
Акт  є  обов’язковим  документом, що  додається  до  звіту  головної

суддівської колегії.
Невиконання  вимог,  передбачених  цим  пунктом,  що  може  стати

причиною виникнення надзвичайних обставин під час проведення змагань,
тягне за собою відповідальність, передбачену законодавством України.

13. Заявки

Попередні  заявки  на  участь  у  змаганнях  Всеукраїнського  фестивалю
подаються  до  Головної  суддівської  колегії  адресою:  01054  м.  Київ,  вул.
Дмитрівська, 46, КФВС МОН України до 20 лютого 2014 року або на E-mail:
kfvs@ukr.net

Тренер-представник команди в день приїзду подає до мандатної комісію
по допуску такі документи:

1 іменну  заявку,  надруковану  в  двох  примірниках  (форма  додається),
завірену  керівництвом  ВНЗ,  територіальним  відділенням  КФВС,
територіальною  федерацією  футболу  і  осередком  СССУ,  медичним
закладом;

2 на кожного учасника подаються наступні документи:
- фото учасника;
- паспорт;
- студентський квиток; для випускників – диплом (копія); для аспіранта –

копія трудової книжки, завіреною ВНЗ;
- документ,  який  підтверджує  виконання  спортивного  розряду,

присвоєння; 
- страховий поліс;
3 технічну заявку;



4 довідку  про присвоєння  ідентифікаційного  номера для спортсменів  і
тренерів.
Допуском до змагань – є акредитаційна картка спортсмена.
Учасник змагань отримує акредитаційну карту (посвідчення учасника)

при проходженні мандатної комісії. Умови отримання акредитаційної картки
учасника визначені СССУ.

При  відсутності  будь-якого  з  документів  спортсмени  або  команди  до
змагань не допускаються.

Підставою для виїзду команди на змагання є офіційний лист – виклик
Комітету ФВС МОН України.
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