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ПОЛОЖЕННЯ 
про проведення обласного турніру з футболу серед аматорських команд 

Запорізької області - "Кубок голови Запорізької обласної державної 
адміністрації" 

 
1. Мета і завдання 

 
 1.1. Обласний турнір з футболу серед аматорських команд Запорізької 
області – "Кубок голови Запорізької обласної державної адміністрації"  (далі 
– обласний турнір) проводиться з метою зміцнення здоров’я населення 
області, популяризації фізичної культури і спорту, здорового способу життя, 
розвитку гри у футбол. 
 1.2. Основним завданням обласного турніру є залучення населення до 
занять фізичною культурою і спортом, організація їх активного відпочинку, 
розвиток найбільш популярного виду спорту, пропаганда здорового способу 
життя та визначення кращої команди Запорізької області для участі у Кубку 
України серед аматорських команд, який проводиться Федерацією футболу 
України.  
 

2. Термін проведення обласного турніру 
 

Обласний турнір проводиться щороку протягом квітня-травня. 
  

3. Керівництво проведення обласного турніру 
 

 3.1. Загальне керівництво з підготовки та проведення обласного 
турніру здійснюється організаційним комітетом, склад якого затверджується 
управлінням у справах сім`ї, молоді та спорту Запорізької обласної державної 
адміністрації. Безпосереднє керівництво змагань покладається на головну 
суддівську  колегію,  склад  якої  затверджується управлінням у справах сім'ї,  
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молоді та спорту Запорізької обласної державної адміністрації  за поданням 
Запорізької обласної громадської організації «Запорізька обласна федерація 
футболу» (далі – Федерація футболу).           
 3.2. Проведення змагань здійснює управління у справах сім'ї, молоді та 
спорту Запорізької обласної державної адміністрації спільно з Федерацією 
футболу. 

 
4. Учасники обласного турніру та умови його проведення 

 
 4.1. В обласному турнірі беруть участь команди міст і районів 
Запорізької області. Футболісти, які входять до складу команд повинні бути 
не молодше 17 років на початок обласного турніру та за станом здоров’я 
допущені до змагань за висновками лікувально-профілактичних закладів за 
місцем проживання. 
 4.2. Рекомендований склад команди – до 30 осіб: 27 учасників та 3 
представника команди, один з яких є лікарем команди. 
 4.3. Участь в обласному турнірі беруть гравці, які постійно мешкають 
на території, яку представляє команда в розіграші обласного турніру. 
 4.4. Участь гравців професіональних команд не допускається. 
 

5. Система проведення обласного турніру 
 

 5.1. Матчі відбуваються за Правилами гри у футбол ФІФА 2010 року, 
які затверджені загальним засіданням Міжнародної ради футбольних 
асоціацій від 06.03.2010. 
 5.2. Змагання відбуваються з п’яти етапів: 

перший етап - 1/16 фіналу Кубку; 
другий етап – 1/8 фіналу Кубку; 
третій етап – 1/4 фіналу Кубку; 
четвертий етап – 1/2 фіналу Кубку; 
п’ятий етап – фінал Кубку. 

 5.3. Перед процедурою жеребкування команди розподілені за 
територіальним принципом. 
 5.4. Переможці першого-четвертого етапів обласного турніру 
визначаються за сумою двох матчів між командами, проведеними на своєму 
та чужому полі. У разі, якщо переможця не виявлено призначається серія 11-
метрових ударів. 
 5.5. Переможець п’ятого етапу визначається з одного матчу. 
 5.6. Вісім кращих команд-учасниць попереднього Чемпіонату області з 
футболу приймають участь з другого етапу обласного турніру.   
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6. Порядок і термін подання заявок 
 

  6.1. Для участі в обласному турнірі подаються заявки: 
         попередня заявка (додаток 1) на участь у розіграші обласного турніру з 
вказаною кількістю гравців складається за підписом керівника структурного 
підрозділу  з  фізичної  культури  і  спорту районної державної адміністрації, 
міськвиконкомів міста обласного значення, регіональної федерації (за 
наявності) і надсилається до Федерації футболу щорічно до 20 березня; 

поіменна заявка (додаток 2) підписана головою або заступником 
голови районної державної  адміністрації, головою або заступником голови 
міськвиконкомів міста обласного значення та лікарем подається до головної 
суддівської колегії в день проведення процедури жеребкування, яка 
відбувається за 10 днів до початку першого етапу обласного турніру; 

6.2. До головної суддівської колегії щорічно до 20 березня кожен 
учасник подає такі документи: паспорт, фото 3 х 4 см для виготовлення 
квитка учасника змагань. 

 
7. Фінансове забезпечення обласного турніру 

 
 Витрати на проведення обласного турніру несуть :  

управління у справах сім'ї, молоді та спорту Запорізької обласної 
державної адміністрації – витрати з оренди спортивної споруди для 
проведення п’ятого фінального етапу обласного турніру, добові і 
відрядження суддів, інспекторів придбання нагородної атрибутики, 
медикаментів, канцтоварів, типографські витрати; 

управління охорони здоров'я Запорізької обласної державної 
адміністрації – забезпечення чергування карети швидкої допомоги на 
п’ятому фінальному етапі обласного турніру; 

Федерація футболу – придбання Кубків для нагородження кращих 
учасників змагань, команд-фіналістів; 
  районні державні адміністрації, міськвиконкоми міст обласного 
значення, організації, що відряджають – витрати з відрядження команди та 
представників (проїзд в обидва кінця, добові в дорозі, харчування), 
забезпечення громадського порядку під час проведення матчів на першому – 
четвертому  етапах; 
 команди-учасниці – витрати з оплати заявочного внеску для участі в 
обласному турнірі у розмірі 300 (триста) гривень за наступними реквізитами: 
ЗОГО "Запорізька обласна федерація футболу" ЄДРПОУ 25715705, р/р 
26005229634400 в АКІБ «УкрСиббанк» м. Харків, МФО 351005 "на розвиток 
дитячо-юнацького футболу в Запорізькій області".  

 
 
 



4 

 
8.  Визначення переможців та нагородження 

 
        Команда-переможець та фіналіст п’ятого етапу обласного турніру 
нагороджуються грамотами голови Запорізької обласної державної 
адміністрації, медалями, кубками та призами. 
         
 

9.  Оскарження результатів обласного турніру 
 

 9.1. Результат матчу обласного турніру не пізніше ніж за годину після 
закінчення матчу оскаржується в письмовій формі безпосередньо 
представником команди до  інспектора матчу. 
 9.2. Спірні питання та рішення з питань недисциплінованої поведінки 
команд розглядаються та приймаються організаційним комітетом обласного 
турніру. 
 
 
 
 
 
Заступник голови – керівник 
апарату облдержадміністрації                        С.В. Лимарчук 


