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1. Загальні положення. 

    1.1. Даний Регламент встановлює єдиний порядок і правила проведення ХVII 

Чемпіонату України з футзалу серед аматорських команд енергокомпаній ( далі – 

Чемпіонат), умови формування команд та проведення змагань, визначення переможців, 

організацію дозвілля тощо. 

    1.2. Подаючи заявку для участі у змаганнях, команда визнає цей Регламент і 

зобов”язується дотримуватися його вимог. 

                                                  

2. Мета проведення змагань. 

 

     2.1. Чемпіонат проводиться з метою особистого знайомства працівників енергетичних 

компаній, їх неформального спілкування і обміну професійним, спортивним та особистим 

досвідом, налагодження партнерських стосунків, об’єднання різних компаній галузі для 

подальшої співпраці та взаємодії. 

    2.2. А також завданням Чемпіонату є: 

- популяризація і розвиток футзалу в енергокомпаніях; 

- визначення найсильнішої команди серед енергокомпаній;  

- залучення працівників компаній до занять фізичною культурою та спортом. 

                                                  

3. Керівництво  змаганнями. 

 
      3.1. Організація  змагань покладається на оргкомітет чемпіонату. Контактні особи 

Оргкомітету : Невмержицький Михайло Миколайович (0674147079) Терещенко Ігор 

Миколайович ( 0672673340 ) Подранний Микола Володимирович (0964270022 ), 

N.Klimchuk@co.ztoe.com.ua. 0412-40-24-30. 

       3.2. Команди-учасниці сприяють організаторам у вчасному та повному наданні 

інформації, фото і відеоматеріалів та вирішенні інших поточних питань. 

       3.3. Керівництво змаганнями  здійснює ПрАТ”ЕК” Житомиробленерго” та суддівська 

колегія Чемпіонату, склад якої оприлюднюється до початку змагань. 

       3.4. На стадії підготовки до змагань вони забезпечують розробку та формування 

пакету документації, необхідної для проведення змагань з футзалу, обробку інформації та 

допуск команд до змагань. 

       3.5. На стадії проведення Чемпіонату керівництво забезпечує чітке виконання графіку 

проведення змагань, арбітраж ігор, оперативне вирішення усіх питань, які виникають  у 

ході Чемпіонату, підведення підсумків та узагальнення інформації про проведення 

турніру, визначення переможців. 

       3.6. До початку змагань скликається Мандатна комісія, що складається з 

представників усіх команд-учасниць ( по 1 представнику) її завданням є перевірка 

повноважень учасників змагань та їх допуск до ігор. Комісія приймає рішення більшістю 

голосів, її рішення є остаточними та оскарженню не підлягають. 

 

4. Місце і час проведення Чемпіонату 

 
          4.1. ХVII Чемпіонат України з футзалу  серед аматорських команд енергокомпаній 

відбудеться в м. Житомир  з 04-08 грудня 2017 року . 

          4.2. Матчі Чемпіонату проходять в спортивному залі ФСТ “Динамо” , що 

знаходиться за адресою: м. Житомир , вул. Черняхівського 113. 

          4.3. Команди самостійно обирають, бронюють та оплачують проживання в готелях 

міста, а також повідомляють про вибір готелю оргкомітет. Оргкомітет може 

рекомендувати певні місця проживання в м. Житомирі  ( викладені в Інформаційному 

листі). 
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5. Учасники Чемпіонату 

 
           5.1. У Чемпіонаті беруть участь команди     енергокомпаній: 

1. ПрАТ”ЕК” Житомиробленерго”              9. ПрАТ”Прикарпаттяобленерго” 

2. ПрАТ”Кіровоградобленерго”                  10. ПрАТ” Рівнеобленерго” 

3. ПАТ”Хмельницькобленерго”                  11. АК “ Харківобленерго” 

4. ПАТ” Черкасиобленерго”                        12. ПрАТ” ЕК” Херсонобленерго” 

5. ПрАТ”Київобленерго”                             13. ПрАТ”ЕК” Чернівціобленерго” 

6. ПрАТ” Львівобленерго”                           14. ПрАТ “ Чернігівобленерго”   

      7.   ПрАТ”ЕК” Одесаобленерго”                   15. ПрАТ “ Волиньобленерго” 

      8.   ПАТ”Полтаваобленерго”                         16. ПАТ” Cумиобленерго “ 

                                                                                 17. ПрАТ ЦЕК Дніпро   

                                                                                                                                                                        

                                                                           

           5.2. У Чемпіонаті беруть участь тільки працівники енергокомпаній, які знаходяться 

в штатному розпису, стаж роботи яких на своєму підприємстві на час проведення змагань 

становить не менше 12 місяців безперервного робочого стажу на перший ігровий день. 

            5.3. Кожен учасник повинен мати при собі паспорт, посвідчення працівника свого 

підприємства та копію особової картки ( форма П-2, лицьовий та зворотній бік) завірену 

мокрою печаткою відділу кадрів підприємства. 

            5.4. Команда повинна бути екіпірована в єдину спортивну форму з обов’язковою 

наявністю номерів. Взуття має бути з білою підошвою ( або такою, що не залишає слідів ) 

і призначене для гри на майданчику з деревяним покриттям. 

            5.5. Не допускаються до участі у змаганнях працівники, які брали ( беруть ) участь 

у змаганнях Екстра-ліги та Першої ліги під егідою АМФУ, Прем’єр –Ліги, Першої ліги, 

Другої ліги ПФЛ ( починаючи з 2016 року), а також Кубку України з міні-футболу 

 ( футзалу) розіграшу 2016-2017 року під егідою АМФУ, та гравці, що не є працівниками 

даних енергетичних компаній. 

            5.6. Не допускається  до змагань команда, яка не з’явилася на урочисте відкриття 

Чемпіонату. 

                                                  6.  Заявка команд 
 

              6.1. Попередню заявку команда має надіслати в електронній формі у форматі 

документу Word  на ел. адресу оргкомітету: N.Klimchuk@co.ztoe.com.ua до 01.11.2017 р. В 

ній вказуються: прізвище, імя по-батькові учасника ( повністю) дата народження, посада, 

стаж роботи на підприємстві та ідентифікаційний номер , фото (3х4). Форма листа-заявки 

надсилається разом з Регламентом, її бланк також розміщується на спеціальній сторінці на 

сайті компанії www. ztoe.com.ua . Попередні заявки у форматі pdf або відправлені факсом 

розглядатися не будуть. Без попередньої заявки команди до участі в Чемпіонаті не 

допускаються. 

             6.2. Разом з попередньою заявкою команда направляє оргкомітету офіційний 

логотип компанії у векторному форматі та фотографію команди у форматі jpg. 

             6.3. Остаточна заявочна документація команд завіряється керівником компанії і 

реєструється в суддівській колегії до початку ігор. Заявка повинна мати наступну 

інфорпмацію: 

             - офіційна назва команди; 

             - фото гравця; 

             - призвіща та імена не більше 14 гравців ( плюс 1 чол. – представник команди та 1 

тренер) 

             - дати народження гравців; 

             - посада, стаж роботи; 

             - ідентифікаційний номер; 

             - обов’язкова віза лікаря по кожному гравцю команди. 
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            6.4. Організатор має право перевірити достовірність даних, викладених у заявочній 

документації, та відмовити гравцям в допуску до змагань, якщо відомості не 

підтверджуються. 

            6.5. До попередньої заявки на участь у змаганнях допускається вносити не 

більше 14 чоловік. До безпосередньої участі в змаганнях будуть допущені лише 

попередньо заявлені гравці, але не більше 14 осіб. Безпосередньо на гру в протокол 

матчу вносяться гравці заявлені на Чемпіонат , але не більше 12 чол. 

             6.6. Попередні заявки команд-учасників  Чемпіонату та результати їх розгляду 

розміщуються на сайті Організатора www. ztoe.com.ua до проведення мандатної комісії. 

 

7. Умови проведення турніру. Жеребкування 
         7.1. Чемпіонат проводиться за змішаною системою і складається з групового етапу, 

півфіналу, матчу за 3-е місце та фіналу. 

         7.2. Перший етап проводиться за круговою схемою в групах А,В,С та D. 

         7.3. Сіяними є команди-призери попередніх змагань. Їх місця у групах  А,В,С,D ( під 

номером 1)  визначаються зайнятим місцем у XVI Чемпіонаті: І ( ПрАТ-“ЕК” 

Житомиробленерго”) група А; ІІ (ПрАТ   “ Прикарпаттяобленерго”) – група В;  

ІІІ ( ПрАТ “ЕК- “Чернівціобленерго”) група С; IV  ( ПАТ” Сумиобленерго”) група D. 

        7.4. Жеребкування XVII Чемпіонату проводиться завчасно у заочній формі. Уся 

процедура транслюватиметься 17 листопада  2017 року ( 10-00)  на сайті компанії  

www. ztoe.com.ua. у режимі реального часу.  

        7.5. Жеребкуванням визначаються місця у групах А, В, С, D усіх несіяних команд. 

        7.6. Результати жеребкування і попередні заявки команд оприлюднюються на сайті 

компанії www. ztoe.com.ua. 

 

                             8. Умови проведення турніру. Визначення переможців 

 
       8.1. За перемогу у матчах команді нараховується три очки, за нічию – одне очко, за 

поразку очки не нароховується . 

       8.2. Місця команд визначаються за такими показниками, отриманими в усіх матчах: 

                     8.2.1. більша кількість набраних очок; 

                     8.2.2. краща різниця забитих і пропущених м’ячів; 

                     8.2.3. більша кількість забитих мячів. 

       8.3. У випадку рівності показників вказаних у п. 8.2 даної статті, у двох і більше 

команд, перевагу отримують команди, які у матчах між собою мають такі кращі 

показники: 

                     8.3.1. більша кількість набраних очок; 

                     8.3.2. краща різниця забитих та пропущених м’ячів; 

                     8.3.3. більша кількість забитих мячів. 

      8.4. За рівності цих показників місця команд визначаються жеребкуванням. 

      8.5 Команди, які посіли 1-ші місця у групах, виходять до півфіналу , де зіграють 

стикові матчі:    І півфінал А1 - С1 

                           ІІ півфінал В1 - Д1 

      8.6. Переможці півфіналу грають у фіналі, а ті команди, що програли, - у матчі за 3-є 

місце. 

      8.7. У разі нічийного результату у півфіналі,  за 3-те місце та фіналі переможець 

визначається у серії післяматчевих  шестиметрових ударів, згідно правил гри у футзал  

( без додаткового часу). 

      8.8. Тривалість ігор: 

 - груповий етап – 2 тайми по 15 хвилин без зупинки часу. Перерва між таймами – до  

5 хвилин. 

- півфінал , матч за 3-те місце та фінал – 2х15 хв. ( 2 останні хвилини першого та другого 

тайму – чистий час). 



      8.9 Команда має право взяти однохвилинний тайм-аут в кожному таймі. 

      8.10. Арбітраж матчів здійснююється відповідно до правил гри в футзал ,затверджений 

ФІФА. 

      8.11. Після 5 фолів та кожного наступного фолу пробивається 10-метровий штрафний 

удар. 

      8.12. За перші дві жовті картки, отримані у різних матчах, футболіст підлягає 

відстороненню на один матч, а також пропускає чергову гру після наступного 

попередження. 

      8.13. За дві жовті картки, отримані в одному матчі або за червону картку, отриману за 

«позбавлення явної гольової можливості», футболіст автоматично підлягає відстороненню 

на один офіційний матч без рішення головної суддівської колегії, а команда 2 хвилини 

грає в меншості ( або до забитого м’яча). Відповідальність за участь у матчі видаленого 

гравця несуть керівники команд. 

      8.14. При отриманні червоної картки в усіх інших випадках футболіст не має права 

брати участь в офіційних матчах до рішення головної суддівської колегії. 

      8.15. Офіційна особа команди, яка вилучина арбітром з технічної площі, не має права 

брати участь у наступному офіційному матчі до рішення головної суддівської колегії. 

      8.16. За внесення до листа рапорту арбітра прізвища  відстороненого від участі в 

матчах, або участі в матчах незаявленого футболіста, команді зараховується технічна 

поразка (0:5), а команді-суперниці  технічна перемога (5:0). Якщо різниця м’ячів більша 

або дорівнює п’ять на користь команди, якій буде зараховано технічну перемогу – 

рахунок матчу залишається незмінним. 

       8.17. Якщо до листа рапорту арбітра у складах обох команд внесені прізвища 

відсторонених від участі в матчах, або участі в матчах незаявлених футболістів, тоді обом 

командам зараховуються технічні поразки (0:5). 

       8.18. Якщо ситуації, зазначені у п. 8.17 виникли у матчах півфіналу, результат матчу 

анулюється (-:-), обидві команди-учасники зазначеного матчу знімаються зі змагання. 

       8.19. Команді, що залишила поле до того, як пролунав фінальний свисток, 

зараховується технічна поразка (0:5), а команді-суперниці технічна перемога (5:0). Якщо 

різниця м’ячів більша або дорівнює п’ять на користь команди, якій буде зараховано 

технічну перемогу – рахунок матчу залишається незмінним. 

       8.20. Претензії по арбітражу гри та суперечки під час проведення гри розглядаються і 

вирішуються головою оргкомітету заходу на підставі письмового звернення офіційного 

представника команди, яке подається не пізніше 30 хв. після закінчення матчу. Рішення 

голови оргкомітет є остаточним і оскарженню не підлягає. 

       8.21. Кожна команда повинна мати єдину форму. На футболці гравця повинен бути 

номер, відповідний тому, який значиться за гравцем у рапорті арбітра. При заміні 

воротаря на польового гравця допускається використання манішки. Манішка повинна не 

збігатись за кольором з формою граючих команд, включаючи воротаря команди-

суперниці. Якщо команди, що зустрічаються, мають ігрову форму однакового кольору, 

змінює форму та команда, яка стоїть другою у календарі. 

      8.22. Команда, яка не з’явилася на одну з ігор , до участі в подальших змаганнях не 

допускається. 

      8.23. Якщо виникла ситуація не прописана даним регламентом посилаємось на 

регламент  змагань вищого рівня. 

 

 

 

 

 

 

                                              

 

 



 

 

                                                9. ПРОТЕСТИ 

9.1. Всі спірні моменти вирішуються суддівською колегією у присутності представників 

сторін, що сперечаються, та організатора. Апеляції подаються не пізніше, ніж через 20 

хвилин після закінчення гри. Апеляції на арбітраж не приймаються. 

 

                                       10. Нагородження 

 
     10.1. Усі гравці Чемпіонату отримують  пам’ятні подарунки, а всі команди – учасниці 

отримують пам’ятні дипломи. 

     10.2. Команда, що перемогла в Чемпіонаті отримує звання “ Чемпіон України” 

нагороджується Перехідним Кубком, Кубком переможця Чемпіонату. Футболісти та 

офіційна особа команди нагороджується  медалями. 

     10.3. Перехідний кубок клуб-чемпіон отримує на один рік. 

     10.4. Клуб-чемпіон несе відповідальність за ушкодження або втрату Перехідного кубка. 

     10.5. Команди, що посіли друге та третє місця у Чемпіонаті, нагороджуються кубками 

та медалями відповідного гатунку. 

     10.6. Нагородження також проводиться в номінаціях : Кращий воротар”, Кращий 

захисник», “Кращий нападник”, “ Кращий бомбардир”, “Кращий гравець”, “ Приз 

глядацьких симпатій”. 

     10.7. Команда – переможець отримує право організації наступного XVIII Чемпіонату з 

футзалу серед енергетичних компаній в 2018 році. 

     10.8. У разі перемоги команди у двох Чемпіонатах поспіль, право на проведення 

чергового Чемпіонату здобуває команда, яка посіла друге місце у змаганнях. 

 

 

                                      11. Фінансові витрати 

 
      11. 1. З метою полегшення в проведенні всіх наступних турнірів, та взагалі, 

збереження в подальшому цього спортивного заходу, команда господар, та деякі учасники 

попередніх змагань прийшли до висновку започаткувати посильний стартовий внесок в 

розмірі 10 тис. грн.  

Реквізити для перерахування : 

Отримувач: ОПО ПАТ”ЕК” Житомиробленерго” 

код ЕДРПОУ : 26278767, р/р 26004300977294, МФО 311647 в Філія Житомирського 

обл.управління АТ “Ощадбанк”. 

 

      11.2. Часткові витрати, пов”язані з організацією та проведенням Чемпіонату, 

покладається на підприємство, що є організатором змагань. 

      11.3. Всі витрати на проїзд команд до  місця змагань, проживання, добові та 

харчування спортсменів, офіційних представників несуть організації, які відряджають 

команди. 

                                       12. Програма Чемпіонату 

 
12. При  вибору  заходів команда має завчасно повідомити Оргкомітет про своє рішення 

для формування остаточної програми  Чемпіонату та індивідуальної програми 

перебування команди на Житомирщині.  

 

 

 

 

 



 

 

Зразок : 
 

                                                  

ЗАЯВКА 

команди “___________________________” 

на участь в ХVII Чемпіонату України з футзалу  

серед аматорських команд енергокомпаній. 

04-08 грудня 2017 р. м. Житомир . 
 

№ 

п/п 

Прізвище, ім”я, по        

батькові 

Дата       

народжен

ня 

Фото 

гравця 

Посада Іденти- 

фікаційний 

номер  

Початок 

роботи , 

або стаж 

роботи 

 

Допуск 

лікаря  

        

 

Тренер                                             Допущено ____________ осіб 

 

                                                                            _____________________________________ 

 Представник команди:                                     ( прописом) 

 

                                                                         Лікар __________ _______________________ 

 

                                                                                                   МП 

 

    

 

 Голови Правління                                              _______________   

                                                                                                   

                                                                                                   МП 

 


