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ГЛАВА І. МЕТА І ЗАВДАННЯ РЕГЛАМЕНТУ 

     Стаття 1.   Мета 

     Метою Регламенту є визначення та впровадження принципів організації і проведення змагань 

футболу серед футбольних клубів ветеранів України, прав, обов`язків і відповідальності суб`єктів 

футболу. 

     Стаття 2.  Завдання  

1.  Сприяти проведенню змагань на рівні вимог статутних і регламентних документів ФФУ. 

2.  Встановити порядок здійснення управління змаганнями. 

3.  Визначити заходи дисциплінарного впливу до порушників порядку організації та проведення 

змагань. 

4. Створити умови для забезпечення комфорту та безпеки для учасників змагань і глядачів. 

 

ГЛАВА ІІ. МЕТА І ЗАВДАННЯ ЗМАГАНЬ 

     Стаття 3.  МЕТА 

     Метою змагань є популяризація та піднесення престижу футболу, забезпечення дозвілля та 

залучення до занять футболом широких верств населення, визначення чемпіона та володаря  

Кубка України серед клубів ветеранів футболу. 

     Стаття  4. Завдання  

1.   Пропаганда здорового способу життя серед широких верств населення ветеранів засобами 

футболу. 

2.  Сприяння подальшому розвитку футболу ветеранів.  

3.  Створення умов для підготовки та успішного виступу національних збірних команд ветеранів, 

відбір кандидатів до їх складу. 

4.  Сприяння організації дозвілля шанувальників футболу.  

 

Глава III.  УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ 

     Стаття 5.  Система проведення змагань серед ветеранів 

1. Чемпіонат України 2014-2017 рр. серед ветеранів проводиться у п`яти  вікових групах:  35 років і 

старші, тривалість матчу 2 тайми по 40 хв.; вікова група 40 років і старші – 2 тайми по 35 хв.; вікова 

група 45 років і старші - 2 тайми по 30 хв.; вікова група 50 років і старші - 2 тайми по 25 хв.; вікова 

група 55 років і старші – 2 тайми по 20 хв. На зменшеній площадці, кількість гравців 8х8. 

2.  Змагання проводяться у 2 етапи – груповий та фінальний, згідно жеребкування. 



3.  Груповий етап проводиться в одне коло за схемою «кожен з кожним», з роз`їздами або в групах 

по 3-4 команди, якщо 1/3 учасників змагань вирішила застосовувати цю схему. Матчі, згідно 

жеребкування, проходять на своєму полі та на полі суперника. Або круговій системі в одному місті. 

4.  Команди, які посіли 1 та 2 місця в групах, до складу яких входять три команди, та три команди, 

склад яких формується з чотирьох команд, виходять до наступного етапу. З півфінальних груп, де 

ігри проходять по круговій системі, до фіналу виходять по дві команди з заліковими очками в грі 

між цими командами. 

5.  Порядок формування груп на всіх етапах чемпіонату, умови проведення та порядок виходу до 

наступних етапів визначається керівництвом АВФУ додатковим Регламентом, виходячи із 

можливостей команд, обставин, кількості команд. При виникненні проблемних обставин при 

формуванні груп, команда чемпіон стартує з другого етапу. Формування груп проводиться по 

територіальному принципу.   

6.  Переможець групових змагань визначається згідно ст. 12 даного Регламенту. В разі ігор «плей- 

офф», якщо показники після другого матчу рівні, то переможець визначається за допомогою 11 

метрових ударів згідно Правил гри. 

7.  Півфінальні групи формуються Виконкомом АВФУ. 

8.  При проведенні фінального турніру, в якому приймають участь чотири команд, ігри 

проводяться по круговій системі з урахуванням “ золотих очок ” команд, які були здобуті в 

півфінальній грі між ними. Виходячи з обставин, та консультації з командами формат фінального 

турніру може бути змінений рішенням керівництва АВФУ. Місце проведення турніру на конкурсній 

основі визначає виконком АВФУ. 

9.  Якщо у матчах «Плей-офф» фінального турніру або фінальному матчі Кубку у основний час 

переможець не визначився, додатковий час не призначається. Переможець визначається за 

допомогою пробиття 11 – метрових штрафних ударів у відповідності до Правил гри. 

10. Розіграш Кубка України складається з етапів, кількість яких визначається керівництвом АВФУ 

після надання заявок команд на участь у змаганнях. 

     Порядок формування груп групового етапу чемпіонату, порядок виходу команд до фінального 

етапу визначається керівництвом АВФУ окремим положенням після надання заявок команд на 

участь у змаганнях, та консультацій з учасниками змагань. 

 

     Стаття 6.  Керівництво змаганнями 

1 . Згідно з угодою між АВФУ та ФФУ загальне керівництво змаганнями здійснює АВФУ. 

2.  Безпосередня організація та проведення змагань покладається на керівництво  АВФУ, якому 

належить право оперативного прийняття рішень щодо проведення змагань. Питання, не 

передбачені регламентом, регулюються  Виконкомом АВФУ. 

 

     Стаття 7.  Учасники змагань  



1.  Учасниками змагань є клуби ветеранів, які рекомендовані РФФ до участі у чемпіонаті та 

розіграші Кубка України. Клуби ветеранів – учасники змагань, повинні приймати участь у 

змаганнях своїх регіонів.  

2.  Змагання проходять на стадіонах (футбольних полях), прийнятих обласною, міською або 

районною державною комісією з контролю за станом спортивних споруд або відповідною 

комісією РФФ. 

3.  Дозволяється участь в матчах чемпіонатів, Кубків тільки громадян України та громадян, які 

мають вид на проживання на Україні. Участь “ легіонерів ” не допускається. 

4.  Чемпіонат проводиться в п`яти вікових категоріях: До змагань допускаються : 

- футболісти, яким на рік проведення змагань незалежно від дня і місяця року народження 

виповнюється 35, 40, 45, 50, 55 років. 

5.  Кубок проводиться у віковій категорії 35 і старші. 

 

     Стаття 8.  Календар змагань  

1.  Матчі змагань проводяться за календарем, затвердженим керівництвом АВФУ. 

2.  Матчі проводяться на футбольних полях команд, вказаних першими. 

3.  Матчі групового та фінального етапів чемпіонату та розіграшу Кубка проводяться по суботам, 

неділям та у святкові дні. По обоюдній згоді футбольні матчі можуть проводитися в інші дні. 

4.  Матч може бути перенесений, якщо АВФУ та клуби суперника повідомлено за 20 днів до 

назначеної гри. 

5.  Право переносу матчу, належить керівництву АВФУ. 

6.  Перенесені матчі мають відбутися не пізніше, ніж за два тури до закінчення групового етапу. 

 

    Стаття 9. Заявкові документи. Порядок заявки на участь у змаганнях 

1.  До встановленої формі  заявкового листа команди чемпіонату чи розіграшу Кубка вноситься не 

більше 30 прізвищ футболістів і не більше 5 прізвищ осіб керівного складу. 

2.  Клуби-учасники, що братимуть участь у чемпіонаті, мають за 20 днів забезпечити подання до 

АВФУ попередніх заявок встановленого зразка та перерахувати на адресу АВФУ вступний внесок. 

3.  Заявковий листок команди підписується керівником та головним тренером клубу ветеранів, 

головним лікарем фізкультурно-спортивного диспансеру чи головним лікарем районної (міської, 

обласної) лікарні (обов`язкові особиста печатка лікаря та печатка медичного закладу) та 

узгоджується з РФФ.  

4.  До заявкового листа вноситься поштова адреса клубу, контактні телефони і електронні адреси 

його керівництва та тренерського складу. 



5.  Заявка команд та платіжне доручення передається по факсу за номером 5210550 або за 

адресою: м. Київ, пров. Лабораторний, 7-А, (Будинок футболу ФФУ), к 405. Основні заявки, як і 

дозаявки надаються делегатові матчу, який відправляє її на адресу АВФУ в день першої 

календарної гри. 

6.  Остаточний термін прийому заявок від клубу в АВФУ закінчується за 5 діб до початку групового 

етапу. 

7.  Футболісту забороняється в одному чемпіонаті виступати більше, ніж за один клуб. 

8.  Клуб, який не подав документацію відповідно до вимог , до змагань не допускається. 

9.  Клуб, який має заборгованість перед АВФУ, до заявки не допускається. 

10.  За годину до зустрічі керівники команд повинні заповнити протокол гри і представити арбітру 

матчу заявку і документи підтверджуючі особу і рук народження гравців та провести розрахунки з 

арбітрами та делегатом. 

 

     Стаття 10.  Місця проведення змагань 

1.  Матчі проводяться на стадіонах, які мають поле з суцільним трав`ним або штучним покриттям. 

2.  Проведення матчів на футбольних полях без трав`ного покриття (гаревих,гумових) 

забороняється. 

3.  За форс-мажорних обставин право прийняття рішення щодо зміни місця і/або дати проведення 

матчу належить керівництву АВФУ.  

4.  На стадіонах забороняється розміщення реклами алкогольних і тютюнових компаній також не 

допускається розміщення на стадіонах расистської та фашистської символіки. 

 

     Стаття 11. Обов`зки клубу-господаря поля щодо підготовки стадіону до матчу 

1.  Клуб-господар поля та адміністрація стадіону забов`язані: 

    1.1. Надати футбольне поле встановлених розмірів з трав`ним або штучним покриттям. 

    1.2. Забезпечити: 

- команди, арбітрів, інспектора роздягальнями, душовими кабінами, гарячою водою, чаєм, питною 

водою; 

- місце для керівників команд і запасних гравців в технічній зоні; 

- для проведення матчу не менше 3 футбольних м`ячів, що відповідають вимогам Правила гри; 

- чергування лікаря (обов`язково) та машину швидкої допомоги. 

2.  Початок матчу встановлює місцевий клуб ветеранів за умов: не раніше 13.00 і не пізніше, ніж за 

2,5 години до закінчення світлового дня. 

3.  Клуб ветеранів забов`язаний не пізніше , ніж за 4 доби до проведення гри повідомити команді 

гостей і АВФУ (8 (044) 521-05-40, (050) 612-09-12) час її початку. 



4.  Команда гостей забов`язана не пізніше ніж за 3 дні до проведення гри повідомити команді 

хазяїв та АВФУ терміни прибуття і місце проживання. 

5. Клуб-господар поля несе відповідальність за громадський порядок та безпеку до, під час і після 

матчу на стадіоні та прилеглій до нього території. 

6.  На стадіоні та прилеглій території до, під час матчу заборонені агітація, реклама, оголошення 

політичної спрямованості та різного роду політичні дії. 

7.  У разі незабезпечення необхідних умов для проведення матчу, передбачених ст. 11, 12 до 

клубу-господаря застосовуються дисциплінарні санкції аж до зарахування поразки (зняття 

турнірних очок). 

8.  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, 

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

дискримінації і/або расизму чи зневаги до кого-небудь. 

9.  Матч може буті припиненим за рішенням арбітра у випадку недисциплінованої поведінки 

футболістів чи офіційних осіб однієї з команд. У такому випадку цій команді зараховується технічна 

поразка  (0 : 3), а команді суперників перемога (3 : 0). Якщо матч припинено у випадку 

недисциплінованої поведінки футболістів чи офіційних осіб обох команд, то обом командам 

зараховується технічна поразка (-:-)  

 

     Стаття 12.  Визначення місць команд у турнірній таблиці 

1.  За перемогу команді нараховується три очки, за нічию – одне очко, за поразку очки не 

нараховуються. 

2.  Переможець визначається найбільшою кількістю набраних очок. У випадку рівності показників 

у двох і більше команд перевагу отримують такі команди, які в матчах з усіма конкурентами мають 

кращі показники, або : 

                  а) більшу кількість набраних очок в іграх між собою ; 

                  б) перевагу в особистій зустрічі ; 

                  в) більшу кількість перемог ; 

                  г) кращу різницю забитих і пропущених м’ячів в іграх між собою ; 

                  д) більшу кількість забитих  м’ячів в іграх між собою 

                  е) кращу різницю забитих і пропущених м’ячів взагалі ; 

                  ж) меншу кількість дисциплінарних порушень ; 

                  з) жеребкування  

 

 



3. У розіграші Кубку України, якщо у двох матчах переможець не визначився то у другому матчі 

переможець визначається за допомогою 11-метрових ударів штрафних ударів у відповідності до 

Правил гри. 

     Стаття 13. Нагородження 

1.  Команда, що посіла перше місце у чемпіонаті, отримує звання «Чемпіон України з футболу 

серед ветеранів»  і нагороджується кубком, дипломом і вимпелом ФФУ. Футболісти, тренери і 

керівники клубу нагороджуються медалями за перше місце. 

2.  Команди що посіли друге та третє місце у чемпіонаті та гравці, нагороджуються медалями, 

дипломами та вимпелами ФФУ. 

3.  Кращі футболісти фіналу чемпіонату та Кубку України за амплуа (воротар, захисник, нападник, 

гравець) нагороджуються цінними подарунками і грамотами ФФУ. 

4.  Команда, що перемогла у фіналі розіграшу Кубка України а також Суперкубок, нагороджується 

кубком, дипломом та вимпелом ФФУ. Футболісти, тренери та керівники команди-переможниці 

нагороджуються медалями «Володар Кубка України серед ветеранів». Команда-фіналіст Кубка 

України нагороджується медалями, дипломом і вимпелом ФФУ. 

 

     Стаття 14. Неявка команди на матч 

1.  За неявку команди на матч чемпіонату без поважної причини їй зараховується технічна поразка 

(- : +), команді-супернику – перемога (+ : -). До клубу, команда якого не з’явилася на матч, 

застосовуються дисциплінарні санкції. 

2.  Якщо обидві команди не з’явилися на матч чемпіонату їм зараховується технічна поразка (- : -), 

а до клубів  застосовуються дисциплінарні санкції. 

 

     Стаття 15.  Участь та заміни футболістів у матчах 

1.  При проведенні матчів чемпіонату та розіграшу Кубка та Суперкубка України офіційна особа 

клубу за 45 хв. до початку матчу повинна заповнити до листа Рапорту арбітра прізвища та імена не 

більше 20 футболістів (11 основних і 9 запасних), а також не більше п’яти офіційних осіб. Лист 

Рапорту повинні підписати капітан або офіційна особа команди. Команда-господар поля заповнює 

Рапорт першою. Допуском до гри є наявність основної заявки та до заявки, наявність особистого 

паспорту. 

2.  За внесення до листа Рапорту арбітра прізвища гравця, який не має права бути заявленим 

згідно ст.7 п.3 або прізвища відстороненого від участі в матчах  або незаявленого футболіста, який 

приймав участь в грі, команді зараховується технічна поразка (- : +), а команді-суперниці – 

перемога (+ : -). 

3.  Якщо до листа Рапорту арбітр у складах обох команд внесені прізвища відсторонених від участі 

в матчах або незаявлених футболістів, тоді обом командам зараховується технічна поразка (- : -). 



4.  Якщо ситуації, зазначеній в пункті 3 статті 15, виникли у матчі за І місце, у фінальній частині 

чемпіонату чи матчі за Суперкубок України серед команд ветеранів, тоді результат  матчу 

анулюється і він проводиться повторно між цими командами. Дату і місце проведення повторного 

матчу визначає керівництво АВФУ. 

5.  До клубів які порушили пункти статті 15, застосовуються дисциплінарні санкції. 

6.  Всі заявлені на гру гравці повинні знаходитися на лаві запасних, від’їзд та залишення стадіону 

гравцями після гри може бути тільки з дозволу головного арбітра та делегату матчу.  

7.  У матчах чемпіонату та розіграшу Кубка дозволяється необмежена кількість замін футболістів. 

Дозволяються зворотні заміни на протязі всього матчу після зупинки гри і дозволу асистентів 

арбітрів. 

 

     Стаття 16. Вимоги до екіпірування футболіста 

1.  Ігрова форма футболіста складається з футболки, шортів, гетрів, щитків та взуття. 

2.  Номери на футболках футболістів повинні відповідати номерам, за якими їх прізвища внесено 

до Рапорту арбітра. 

3.  Футболіст, екіпірування якого не відповідає Правилам гри і вимогам ст. 22, до участі в матчі не 

допускається. 

4.  Якщо в двох командах кольори ігрової форми збігаються, то команда-господар поля повинна 

одягнути ігрову форму іншого кольору. 

 

     Стаття 17. Порядок прийому команди-суперника клубом-господарем поля 

1.  Клуб гостей повинен не пізніше, ніж за три дні до прибуття команди, повідомити клуб-

господаря поля про дату, час прибуття та кількісний склад делегації. У разі несвоєчасного 

виконання цих вимог претензії  клубу гостей не приймаються. 

2.  Офіційна особа клубу-господаря поля зобов’язана зустріти команду гостей, та погодити 

програму перебування. 

3.  У разі ігнорування офіційними особами команди гостей пропозицій клуба-господаря поля щодо 

гарантій безпеки, в тому числі майнові, паркування автотранспортних засобів у відведених для 

цього місцях, клуб-господар поля не несе відповідальності за завдані збитки. 

 

      Стаття 18.  Відповідальність клубу, керівників та футболістів 

1.  Клуб несе відповідальність за поведінку футболістів та офіційних осіб своєї команди (клубу). 

Керівники клубу, тренери не мають права втручатися в дії делегата (інспектора) та арбітрів. Вони 

повинні сприяти проведенню матчу на належному рівні. 

2.  Спірні питання вирішуються на Комісіях АВФУ, Виконкому АВФУ, Комісіях ФФУ. 



 

     Стаття 19.  Фінансові умови 

1.  Клуб несе всі витрати, пов’язані з участю його команди у змаганнях. 

2.  Для відшкодування витрат, пов’язаних з проведенням змагань, Виконком АВФУ затверджує 

суми та терміни сплати клубам заявкових грошових внесків, що перераховуються на р/р АВФУ з 

поміткою: «Безповоротна фінансова допомога від ветеранів футболу». 

3.  Сума заявкового грошового внеску клубу становить: 

     а) Груповий етап чемпіонату – 1000,00 (одна тисяча) гривень; 

     б) Фінальний етап  чемпіонату – 1000,00 (одна тисяча) гривень; 

     в) Розіграш Кубка – 1000,00 (одна тисяча) гривень; 

     г) Фінальний матч Кубка – 1000,00 (одна тисяча) гривень; 

     д) Матчі за Суперкубок – 1000,00 (одна тисяча) гривень. 

4.  Терміни сплати заявкових грошових внесків: у чемпіонаті – за 5 днів до початку групового етапу, 

у розіграші Кубка – за 5 днів до початку першого етапу. 

5.  Заявка футболістів на участь у змаганнях проводиться після перерахування на р/р АВФУ 

заявкового грошового внеску в розмірі 1000,00 (одна тисяча) гривень; 

6.  Заявкові грошові внески перераховуються за такими реквізитами: АВФУ: Реквізити АВФУ: ВГО 

«Асоціація Ветеранів Футболу України» код ЄДРОПУ 21716837 в АТ «Райффайзен Банк Аваль» МФО 

380805 Р/р  №  26009228814 з поміткою «Безповоротна фінансова допомога від ветеранів футболу 

України». 

7.  Виплату гонорару арбітру, асистентам арбітра та делегату (інспектору) здійснює клуб – господар 

поля. Гонорар повинен бути збільшений на суму витрат по відрядженню (згідно з наданими 

підтверджуючими документами). Виплати повинні бути здійснені в день матчу, не пізніше ніж за 1 

годину до його початку. 

8.  Гонорари за арбітраж та інспектування матчів змагань затверджені Виконкомом АВФУ у 

розмірах: 

     а) арбітр – 200,00 (двісті) грн..; 

     б) асистенти арбітра – 100,00 (сто) грн.; 

     в) делегат – 200,00 (двісті) грн..; 

     г) витрати на відрядження  - 900,00 (дев’ятсот) грн. 

9.  Якщо матч не відбувся з вини однієї з команд, виплата гонорару за арбітраж та інспектування 

здійснюється як за виконану роботу, за умови, якщо делегат (інспектор) та арбітри прибули на 

місце проведення матчу. 

10.  Якщо матч не відбувся у зв’язку з форс-мажорними обставинами, відшкодовуються тільки 

витрати на відрядження делегата (інспектора) та арбітрів. 

 

 

 



Глава IV.  ПЕРЕХОДИ ФУТБОЛІСТІВ ІЗ КЛУБУ В КЛУБ 

 

     Стаття 20. Статус футболіста-аматора 

   Футболісти, які беруть участь у змаганнях під егідою АВФУ, мають статус футболіста-аматора. 

     Стаття 21. Поновлення статусу футболіста-аматора 

   Футболіст-професіонал може бути класифікований як футболіст-аматор тільки після закінчення 

терміну контракту професійного футболіста через 30 (тридцять) днів після останнього матчу в 

якості футболіста-професіонала. 

 

Глава V. ДИСЦИПЛІНАРНІ САНКЦІЇ 

     Стаття 22. Облік дисциплінарних санкцій, застосованих арбітром 

1.  У чемпіонаті футболіст підлягає відстороненню на один матч за перші 3 жовті картки, отримані в 

матчах та за кожні наступні 2 жовті картки. 

2.  У розіграшу Кубка футболіст підлягає відстороненню за кожні 2 жовті картки. 

3.  Футболіст, вилучений з поля за дві жовті картки в одній грі або за червону картку за «фол 

останньої надії», підлягає відстороненню на наступній матч відповідного турніру (чемпіонат, 

розіграш Кубка), в якому він був вилучений, раніше отримані попередження не анулюються. 

4.  Якщо футболіста вилучено з поля, попередження, раніше отримане ним у цьому ж матчі – 

зберігає чинність. 

5.  Клуб зобов’язаний самостійно вести облік карток, отриманих футболістами і несе за це 

відповідальність. 

6.  Футболіст, який отримав червону картку (крім як за дві жовті картки в одному матчі чи за «фол 

останньої надії»), не має права брати участь в жодних офіційних матчах чемпіонату і розіграшу 

Кубка до рішення керівництва АВФУ та закінчення терміну його відсторонення. Термін дії 

відсторонення футболіста від участі в матчах розпочинається з моменту вилучення футболіста з 

поля. 

 

 

 

 

Глава VI.  ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

     Стаття 23. Розгляд і вирішення спірних питань  



   Розгляд і вирішення всіх спірних питань, які виникають між клубами, офіційними особами та 

футболістами здійснюється виключно від юрисдикцією АВФУ, у відповідності до Дисциплінарних 

правил ФФУ. 

 

     Стаття 24.  Інші питання  

1.  Зміни та доповнення до Регламенту розглядає та затверджує Виконком АВФУ. 

2.  Усі додатки до Регламенту є його невід’ємною частиною. 

3.  Розгляд та прийняття рішень з інших питань, що не врегульовані Регламентом, є виключною 

компетенцією Виконкомом АВФУ на основі законодавства, вимог ФІФА, УЄФА, ФФУ та АВФУ. 

 


