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Стаття 1. Нормативно-правова база Регламенту: 

 Закон України "Про фізичну культуру і спорт". 

 Закон України "Про особливості забезпечення громадського порядку та громадської безпеки у зв’язку 

з підготовкою та проведенням футбольних матчів". 

 Постанова Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1998 р. № 2025 "Про порядок підготовки спор-

тивних споруд та інших спеціально відведених місць для проведення масових спортивних та культур-

но-видовищних заходів". 

 Правила поведінки глядачів на стадіонах під час відвідування футбольних матчів. 

 Постанова Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2012 р. № 341 "Про затвердження порядку орга-

нізації робіт із забезпечення громадського порядку та громадської безпеки під час проведення футбо-

льних матчів". 

 Правила гри, затверджені Міжнародною радою футбольних асоціацій. 

 Регламент інфраструктури стадіонів та заходів безпеки проведення змагань з футболу. 

 Дисциплінарні правила УАФ. 

 Дисциплінарний кодекс Івано-Франківської обласної асоціації футболу. 

 Регламент УАФ зі статусу і трансферу футболістів. 

Стаття 2. Мета Регламенту: 

 Метою Регламенту змагань з футболу серед команд дитячо-юнацьких спортивних закладів (далі – 

Регламент) є визначення принципів організації та проведення змагань з футболу дитячо-юнацьких 

команд (далі – змагання) під егідою спортивної громадської організації Івано-Франківської обласної 

асоціації футболу (далі – ІФАФ) та Дитячо-юнацької футбольної ліги Івано-Франківської області (далі 

– ДЮФЛІФО), що діють на підставі відповідної угоди про спільну діяльність, порядку, норм і правил 

відносин між суб’єктами дитячо-юнацького футболу на основі створення системи прав та обов’язків. 

Стаття 3. Завдання Регламенту: 

 Приведення системи проведення змагань у відповідність вимогам регламентних документів ФІФА, 

УЄФА, УАФ, ІФАФ та ДЮФЛІФО.  

 Встановлення порядку здійснення управління та контролю за організацією та проведенням змагань.   

 Забезпечення підготовки місць проведення матчів у відповідності до Регламенту.  

 Застосування дисциплінарних санкцій до юридичних та фізичних осіб, які приймають участь у зма-

ганнях за порушення або неналежне виконання статутних і регламентних норм УАФ та цього Регламе-

нту. 

Стаття 4. Мета змагань: 

 Популяризація та подальший розвиток дитячо-юнацького футболу в Івано-Франківській області і 

підвищення рівня майстерності юних футболістів. 

 Залучення більшої кількості юних футболістів до занять футболом. 

 Реєстрація футболістів у Базі даних УАФ. 

Стаття 5. Завдання змагань: 

 Залучення максимальної кількості команд до змагань з футболу серед дитячо-юнацьких закладів з 

відділеннями футболу;. 

 Поліпшення якості навчально-тренувального процесу в дитячо-юнацьких спортивних закладах, в 

футбольних клубах і на цій основі підвищення рівня майстерності юних футболістів. 

 Удосконалення спортивної майстерності юнаків та продовження їх футбольної підготовки. 

 Створення комфортних та безпечних умов для учасників змагань і глядачів. 

Стаття 6. Загальне та безпосереднє керівництво змаганнями 
1. У відповідності до Договору з Івано-франківською обласною асоціацією футболу безпосередня 

організація та проведення обласних змагань покладається на ГО "Дитячо-Юнацька футбольна ліга 

Івано-Франківської області".  

2. Загальне керівництво змаганнями здійснюють Департамент освіти і науки Івано-Франківської ОДА, 

Управляння спорту Івано-Франківської ОДА, Івано-Франківське обласне відділення (філія) Комітету з 

фізичного виховання та спорту МОН України, Департамент молодіжної політики та спорту Івано-

Франківської міської ради, Івано-Франківська обласна  асоціація футболу. 

3. Змагання проводяться у відповідності до Правил гри ФІФА, дотримуючись принципів "Чесної гри", 

згідно з календарем змагань, затвердженим Виконавчим комітетом  ДЮФЛІФО та ІФАФ. 

4. Оперативний контроль за організацією та проведенням змагань здійснює Дирекція  ДЮФЛІФО. 

5. Рішення щодо порушення статутних і регламентних норм, Правил гри, спірних питань, що виника-

ють між ДЮСЗ, керівниками ДЮСЗ та футболістами, а також особами, які працюють у системі дитя-
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чо-юнацького футболу приймає та розглядає Дисциплінарний комітет ІФАФ відповідно до вимог 

Дисциплінарних правил УАФ та Регламенту змагань.   

Стаття 7. Учасники та умови проведення змагань 

1. Учасники змагань Дитячо-юнацької футбольної ліги Івано-Франківської області сезону 2021-2022 

років: 

 

Учасники  Рік народження  Змагання ДЮФЛІФО 

    U-11   2011-2012                            Чемпіонат 
 

2. У чемпіонаті ДЮФЛІФО з футболу серед команд U-11 приймають участь юнаки 2011-2012 років 

народження. 

3. Участь гравців 2011 року народження дозволяється в двох змаганнях, з умовою проведення матчів  

U-11 та U-12 в різні дні. Якщо матчі вікових категорій U-11 та U-12 проводяться в один день, футболі-

сту 2011 року народження дозволяється виступати тільки за одну команду. 

4. У чемпіонаті ДЮФЛІФО з футболу серед команд U-11 сезону 2021-2022 років приймають участь 

футбольні команд спортивних закладів та футбольних клубів Івано-Франківської області. 

5. Змагання з футболу проводяться в групах у два кола – "осінь/весна" за коловою системою – кожний з 

кожним . 

6. Ігри відбуваються згідно календаря змагань на футбольних стадіонах, прийнятих Комітетом з питань 

стадіонів та безпеки проведення змагань ІФАФ. 

7. Лист з проханням про перенесення гри  команда  повинна надіслати в офіс ДЮФЛІФО за 5 днів до 

дати початку відповідного матчу.  

8. Розмір ігрового майданчика: 35-40 м х 50-60 м. 

9. Розмір футбольних воріт: 5 м х 2 м, або 6 м х 2 м. 

10. Кількість учасників заявлених за команду – 30 чол., на футбольному полі – 8 гравців + 1 воротар. 

11. Офіційна особа ДЮСЗ (команди) господаря поля зобов'язана за 30-ть хвилин до початку матчу 

внести у рапорт арбітра прізвища та імена футболістів на даний матч, вказати їхні номери і представи-

ти арбітру матчу відповідний заявочний лист. Команда-господар поля заповнює рапорт арбітра пер-

шою. 

12.  При проведенні змагань ДЮФЛІФО U-11 у рапорт арбітра записують 20 футболістів. 

13.  Рапорт арбітра підписується офіційною особою до початку матчу. 

14.  Футболіст, внесений до рапорту арбітра матчу, вважається учасником гри, навіть якщо він не 

виходив на футбольне поле. 

15.  У ході календарних матчів змагань ДЮФЛІФО U-11 дозволяються зворотні заміни. 

16.  У випадку вилучення гравця з поля, відбувається його заміна (зворотна заміна), тобто склади команд 

вирівнюються. Рішення по вилученому гравцю приймається на засіданні КДК ІФАФ. 

17. Тривалість матчу команд – 40 хвилин (два тайми по 20 хвилин з 5 хвилинною перервою). 

18. З метою покращення технічно-тактичної та психологічної підготовки футболістів, змагання 

проводяться без турнірних таблиць за принципом матчевих зустрічей. 

19. Основний день змагань – п'ятниця, базові дні змагань – вівторок, середа, четвер. 

20. Для участі в змаганнях необхідно підготувати заявочний лист (бланк ДЮФЛІФО), завірений у лікаря 

та у цифровому форматі на цифровому носії подати в офіс ДЮФЛІФО документи на кожного футболі-

ста (заява на проведення реєстрації в Базі даних УАФ; фото; свідоцтво про народження, або документ, 

який засвідчує особу спортсмена). 

21. Футболісти змагаються у футбольній формі, при співпадінні кольорів – форму змінює команда 

гостей. 

22. Футболка гравця повинна мати номер на спині, під яким гравець внесений у рапорт арбітра. На 

смугастих футболках номери наносяться на білому прямокутнику.  

23. Футболісти, спортивний одяг яких не відповідає Правилам гри, до ігор не допускаються. Гравці 

ДЮСЗ (команд) зобов’язані проводити ігри у щитках. 

24. ДЮСЗ (команда), яка відмовилася від участі у змаганнях або була знята зі змагань, позбавляється 

статусу учасника змагань. 

25. ДЮСЗ (команди), які з тих чи інших причин виключені зі змагань ДЮФЛІФО, у наступному сезоні 

можуть бути допущеними до змагань тільки після рішення Виконкому ДЮФЛІФО. 

26. Футболісти які не заявлені на змагання до матчів не допускаються. 

27. Наявність лікаря під час змагань забезпечується Дирекцією ДЮФЛІФО. 
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Стаття 8. Календар, зміни в календарі (перенесення матчів) 

1. Календар змагань розробляється Дирекцією ДЮФЛІФО та затверджується Виконавчим комітетом 

ДЮФЛІФО. 

2. Всі матчі проводяться згідно календаря змагань на стадіонах, вказаних у календарі. 

3. Календар змагань є офіційним документом для відрядження команд для участі у змаганнях. 

4. Номінальним господарем матчу вважається команда, яка у календарі змагань вказана першою. 

5. Місце проведення змагань визначається календарем. 

6. За форс-мажорних обставин або у разі проведення не запланованих календарем змагань матчів 

збірних команд та інших заходів, право прийняття рішення щодо зміни місця і/або дати проведення 

матчу належить Дирекції ДЮФЛІФО. 

7. Право переносу матчів у випадках не передбачених Регламентом, належить виключно Дирекції 

ДЮФЛІФО. 

Стаття 9. Оформлення заявкової документації та заявка на участь у змаганнях 

1. Тільки зареєстровані та заявлені в Базі даних УАФ футболісти можуть приймати участь у змаганнях 

ДЮФЛІФО U-11 з футболу сезону 2021-2022 років.  

2. Керівники ДЮСЗ (команд), які будуть приймати участь в змаганнях ДЮФЛІФО з футболу зо-

бов’язані представити при заявці наступні документи: 

 Копію свідоцтва про державну реєстрацію ДЮСЗ (команди). 

 Заявочний лист встановленого взірця. 

 Оригінал або копію свідоцтва про народження футболіста (документ, який засвідчує особу). 

 Заява на проведення реєстрації в Базі даних УАФ. 

 Кольорове фото футболіста (як на паспорт). 

 Юридичну, поштову, електронну адресу та контактні номери телефонів і факсів ДЮСЗ (команди). 

 Квитанцію про оплату грошового внеску на участь у змаганнях. 

1. Гравці, заявочна документація яких не відповідає вищевказаним вимогам, до участі у змаганнях не 

допускаються. 

2. Команди, які не виконуватимуть вищевказані вимоги у повному обсязі, до заявки допускатися не 

будуть. 

3. Відповідальність за невірні дані в заявочних листах несуть керівники ДЮСЗ (команд) та тренери, які 

підписали та завірили заявочні документи. 

4. Заявка ДЮСЗ (команд) учасників змагань ДЮФЛІФО з футболу проводиться в офісі ІФАФ за 

адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Чорновола, 80. 

Стаття 10. Нагородження 

1. Нагородження призерів чемпіонату області серед дитячо-юнацьких команд спільно проводить 

Дитячо-юнацька футбольна ліга Івано-Франківської області та Департамент освіти і науки Івано-

Франківської ОДА, Управляння спорту Івано-Франківської ОДА, Івано-Франківське обласне відділен-

ня (філія) Комітету з фізичного виховання та спорту МОН України, Департамент молодіжної політики 

та спорту Івано-Франківської міської ради, Івано-Франківська обласна  асоціація футболу. 

2. Кожна команда та учасник, які приймали участь у чемпіонаті ДЮФЛІФО U-11, нагороджуються 

дипломом ДЮФЛІФО. Тренери, гравці нагороджуються пам'ятними медалями. 

Стаття 11. Відповідальність футболістів, тренерів, керівників ДЮСЗ (команди) та обслуговую-

чого персоналу 

1. Керівники ДЮСЗ (команди), тренери, футболісти, які беруть участь у змаганнях ДЮФЛІФО, повинні 

виконувати всі вимоги Кодексу етики і Чесної гри "Чесна гра – дисципліна і повага", Правил гри у 

футбол та даного Регламенту, виявляючи при цьому високу дисципліну, організованість, толерантність 

до офіційних осіб, арбітрів, суперників, представників засобів масової інформації та глядачів. 

2. За участь у змаганнях не заявлених  футболістів та за підробку заявочних документів команда за 

рішенням КДК ІФАФ знімається із змагань. 

3. Керівники ДЮСЗ (команди) та тренери несуть відповідальність за поведінку футболістів своєї 

команди і не мають права втручатися в дії арбітрів. 

4. ДЮСЗ (команди) несуть відповідальність за поведінку своїх футболістів, офіційних осіб, членів 

команди, глядачів, а також будь-якої іншої особи, яка виконує будь-яку місію на матчі від імені ДЮСЗ 

(команди). 

5.  Керівники ДЮСЗ (команд) не мають права втручатися в дії арбітрів. 

6.  У разі недисциплінованої поведінки футболістів однієї з команд або її представників, рішенням 

арбітра матч може бути припинений. Даний випадок розглядає КДК ІФАФ. 

7.  Футболісти, спортивний одяг яких не відповідає Правилам гри у футбол, до матчу не допускаються.  



 5 

8.  Дисциплінарні проступки керівників ДЮСЗ (команд), тренерів, футболістів, обслуговуючого 

персоналу, а також випадки безпорядків на стадіонах (футбольних полях) серед глядачів розглядають-

ся КДК ІФАФ. 

9.  До керівників ДЮСЗ (команд), тренерів, футболістів, обслуговуючого персоналу та арбітрів можуть 

бути застосовані дисциплінарні санкції та інші заходи впливу у разі порушення ними Правил гри у 

футбол та даного Регламенту. 

10.  Керівники ДЮСЗ (команд), тренери ведуть ретельний облік дисциплінарних санкцій (попередження, 

вилучення) своїх футболістів і несуть за це повну відповідальність. 

11.  Після закінчення матчу офіційна особа ДЮСЗ (команди) зобов’язана ознайомитись з технічними 

даними рапорту арбітра і поставити свій підпис в рапорті арбітра, в графі: "З технічними даними ра-

порту арбітра ознайомлений".    

12.  При переході футболіста з команди в команду (незалежно від змагань) його дисциплінарні санкції 

(попередження, вилучення) не анулюються. 

13.  Дії гравців, які не брали участі у грі, але допустили образливі проступки щодо арбітрів, офіційних 

осіб ІФАФ, ДЮФЛІФО розглядаються на засіданні КДК ІФАФ. 

14.  ДЮСЗ (команда) зобов’язаний виконати рішення КДК ІФАФ у визначений термін. У випадку 

невиконання рішення КДК, ДЮСЗ (команда) не допускається до наступних ігор, а питання про її 

участь в змаганнях вирішується на засіданні Виконавчого комітету ДЮФЛІФО. 

15. Паління у технічній зоні, ігровій зоні та адміністративних приміщеннях до, під час та після матчу 

забороняється. За порушення цього пункту Регламенту рішення приймає КДК ІФАФ. 

16.  Учасники змагань та глядачі не повинні припускатися проявів дискримінації і/або расизму, 

публічних образ, або наклепу у ганебній формі щодо расової належності, кольору шкіри, мови, полі-

тичного і релігійного переконання або етнічного походження, а також будь-яких інших актів дискри-

мінації і/або расизму чи зневаги до кого-небудь. Такі дії підпадають під застосування дисциплінарних 

санкцій у контексті Дисциплінарних правил ФФУ. Терміни відсторонення та розміри дисциплінарних 

санкцій у вигляді грошового обов’язкового внеску визначає КДК ІФАФ. 

Стаття 12. Протест. Порядок подання. Розгляд 

1. Тренер футбольної команди зобов’язаний негайно після закінчення гри попередити арбітра про 

подання протесту. Мотиви подачі протесту зі слів офіційної особи ДЮСЗ (команди) обов’язково фік-

суються арбітром у рапорті арбітра. 

2. Арбітр та асистенти арбітра у випадку подачі протесту зобов’язані терміново до 10-ї години 

наступного дня після матчу представити у Дирекцію ДЮФЛІФО письмові пояснення щодо протесту. 

3. Протест у рапорті арбітра повинен бути підписаний офіційною особою ДЮСЗ (команди), яка подала 

протест.  

4. Про подання протесту арбітр зобов’язаний повідомити іншу сторону. 

5. Команда, яка подала протест зобов’язана представити у КДК ІФАФ вичерпно вмотивовану суть 

протесту наступного після матчу дня до 15-ї години. В противному випадку протест на засіданні КДК 

ІФАФ не розглядається. 

Стаття 13. Фінансові витрати 

1. Оплата арбітражу матчів чемпіонату ДЮФЛІФО (суддівської колегії, арбітрів) у день гри здійсню-

ється футбольними клубами (командами) у розмірі 50,00 грн. за один матч.  

2. Оплата харчування суддівської колегії, арбітрів і лікарів чемпіонату ДЮФЛІФО у день матчу 

здійснюється Дитячо-юнацькою футбольною лігою Івано-Франківської області; Департаментом освіти, 

науки та молодіжної політики Івано-Франківської ОДА; Управлянням спорту Івано-Франківської ОДА; 

Івано-Франківським обласним відділенням (філія) Комітету з фізичного виховання та спорту МОН 

України; Департаментом молодіжної політики та спорту Івано-Франківської міської ради; Івано-

Франківською обласною асоціацією футболу. 

3. Відрядження, оплата проїзду, харчування футбольної команди на календарні матчі здійснюється за 

рахунок відряджуючої організації. 

4. Інвентар для проведення змагань ДЮФЛІФО U-11 (м'ячі, сітки для воріт, розміточні фішки і стрічки) 

забезпечується Дитячо-юнацькою футбольною лігою Івано-Франківської області, Івано-Франківською 

обласною асоціацією футболу та футбольними клубами (командами, закладами) учасниками чемпіона-

ту. 

5. Для покриття витрат, пов’язаних із статутною діяльністю ДЮФЛІФО, організацією та проведенням 

змагань, Виконком ліги затверджує розміри грошового обов’язкового внеску для команд-учасників 

чемпіонату області у віковій категорії U-11 у розмірі 3000 грн (три тисячі гривень) на весь чемпіо-

нат. 

6. Футбольні клуби (команди), які не перерахували грошовий обов’язковий внесок до змагань не 

допускаються. 
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7. Витрати пов'язані з придбанням нагородної атрибутики здійснюються з коштів Дитячо-юнацької 

футбольної ліги Івано-Франківської області; Івано-Франківської обласної асоціації футболу згідно 

Івано-Франківською обласною асоціацією футболу; Департаменту освіти, науки та молодіжної політи-

ки Івано-Франківської ОДА; Управляння спорту Івано-Франківської ОДА; Івано-Франківського облас-

ного відділення (філії) Комітету з фізичного виховання та спорту МОН України; Департаменту моло-

діжної політики та спорту Івано-Франківської міської ради. 

Стаття 14. Арбітраж змагань, обов’язки та функції 

1. Арбітраж змагань ДЮФЛІФО здійснюється суддівською колегією в складі: головний суддя змагань, 

головний секретар та секретар змагань, арбітри та асистенти арбітра, делегат матчу. 

2. Арбітраж здійснюється у відповідності з Правилами гри у футбол, змінами і доповненнями до них, 

затвердженими Міжнародною Радою футбольних асоціацій. 

3. Контроль за якістю арбітражу здійснює Комітет арбітрів ІФАФ. 

4. Призначення арбітрів на матчі змагань ДЮФЛІФО здійснюється Комісією призначень КА ІФАФ  і 

затверджується головою Комітету арбітрів ІФАФ. 

5. Арбітри зобов’язані прибути до місця проведення матчу в день гри за одну годину до його початку. 

6. У разі неможливості проводити футбольний матч арбітр зобов’язаний за чотири дні до початку матчу 

повідомити про це голову, заступника голови або секретаря Комітету арбітрів ІФАФ. 

7. У випадку неявки на гру бригади арбітрів (арбітра, асистента арбітра), матч проводять найбільш 

кваліфіковані арбітри місцевого Комітету арбітрів. 

8.  Неявка або запізнення на матч арбітра, асистента арбітра розглядається на засіданні Комітету 

арбітрів ІФАФ. 

9.  Арбітр разом з асистентами зобов’язаний до початку гри оглянути футбольне поле, оцінити його 

якість за п’ятибальною шкалою та зробити відповідний запис у рапорті арбітра. У разі непридатності 

футбольного поля для проведення матчу, арбітр приймає рішення про його скасування. 

10.  Арбітр зобов’язаний перевірити присутність медичного працівника. Його прізвище необхідно внести 

у рапорт арбітра. 

11.  Арбітр зобов’язаний до початку матчу разом з представниками команд, які зустрічаються визначити 

колір форми. 

12.  Арбітр разом з офіційною особою ДЮСЗ (команди) несе відповідальність за дотриманням вимог 

допуску футболістів до матчу. 

13.  Арбітр зобов’язаний до початку матчу перевірити заявочні документи (заявочний лист, паспорт 

футболіста) команд, а потім ретельно звірити ідентичність фотокартки на паспорті футболіста з осо-

бою, яка виходить на футбольне поле та номер (№) на футболці, який повинен співпадати з записом у 

рапорті арбітра. 

14.  Після закінчення матчу арбітр зобов’язаний протягом 30-ти хвилин оформити рапорт арбітра. 

15.  У рапорті арбітра необхідно викласти інформацію про всі дисциплінарні санкції, що прийняті 

відносно футболістів, тренерів, офіційних осіб команд і будь-які інциденти, що виникли до, під час та 

після матчу. Про це необхідно повідомити керівництво ДЮСЗ (команд). 

16.  Рапорт арбітра від імені ДЮСЗ (команди) підписує офіційна особа ДЮСЗ (команди), яка внесена в 

рапорт арбітра, а також капітан команди до початку матчу. 

17.  Після закінчення матчу арбітр зобов’язаний  передати по моб. тел. 066-398-19-54 інформацію про 

проведений матч, а до 12-ї години наступного дня  доставити рапорт арбітра в офіс ДЮФЛІФО або 

надіслати його поштою (факсом, е-mail):  

 Адреса - 76018, м. Івано-Франківськ, вул. Чорновола, 80. 

 E-mail: duflifo@ukr.net 

20.  У випадку несвоєчасного надання інформації про проведений матч, відправки оригіналу рапорту 

арбітра (дата визначається за поштовим штемпелем на конверті) або у випадку, коли арбітр не внесе до 

рапорту арбітра попередження чи вилучення, порушення громадського порядку та інших негативних 

проявів, що мали місце у даному матчі, дії арбітра розглядатиме Комітет арбітрів ІФАФ. 

21.  У випадку подачі протесту або інциденту, що мав місце до, під час та після гри, арбітр зобов’язаний 

терміново представити письмовий рапорт в ІФАФ і обов’язково бути присутнім на засіданні КДК 

ІФАФ, яке проводиться протягом сезону кожної середи о 12-ій годині. 

22.  У разі невиконання вимог Регламенту, Правил гри у футбол, арбітр може прийняти рішення про 

припинення (відміну) гри. 

23.  Діяльність арбітрів, яка не обумовлена даним розділом Регламенту, здійснюється у відповідності до 

регламентуючих документів Комітету арбітрів ІФАФ. 

Стаття 15. Розгляд і вирішення спірних питань 

1. Розгляд і вирішення всіх суперечок, які виникають між клубами, офіційними особами, футболістами, 

здійснюється виключно органами здійснення футбольного правосуддя ІФАФ, УАФ, УЄФА, ФІФА. 
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Стаття 16. Інші питання 

1. Зміни та доповнення до цього Регламенту розглядає Виконавча адміністрація ДЮФЛІФО та надає 

Виконавчому комітету ДЮФЛІФО для затвердження. 

2. Питання, що не врегульовані цим Регламентом, розглядає Виконавча адміністрація ДЮФЛІФО на 

основі чинного законодавства України, вимог ФІФА, УЄФА, УАФ, ІФАФ і надає Виконавчому коміте-

ту ДЮФЛІФО для затвердження. 

3. Регламент набуває чинності з моменту затвердження Виконавчим комітетом ДЮФЛІФО та діє до 

моменту затвердження Виконавчим комітетом ДЮФЛІФО нового Регламенту. 


