
 
 
 

 



І. Мета і завдання  
 
 Чемпіонат  Київської області з футзалу серед команд дівчат 1999 – 
2000 р.н. та 2001 – 2002 р.н. (далі – Змагання) проводиться за ініціативи та 
підтримки голови Київської обласної федерації футболу Присяжнюка А.Й.,  
на виконання заходів з реалізації «Комплексної програми розвитку дитячо-
юнацького футболу Київської області 2010 – 2014 років» та «Програми 
розвитку фізичної культури та спорту у Київській області на 2012-2016 роки» , 
з метою: 
      1.   Реалізації соціальних ініціатив Президента України 
      2.   Реалізації державної політики в сфері фізичної культури та спорту 
      3.   Популяризація Олімпійського руху на теренах Київської області 
      4.  Розбудови Олімпійського руху та впровадження принципів олімпізму 
серед дівчат   шкільного віку.  
      5.   Популяризації здорового способу життя серед дівчат. 
      6.  Розвитку та популяризації дівочого футзалу на території Київської 
області. 
      7.    Підвищення спортивної майстерності команд-учасниць. 
      8.  Проведення цілеспрямованої роботи з відбору та підготовки спортсменів-
членів збірних команд області - для участі у всеукраїнських та міжнародних 
змаганнях з  футзалу. 
      9. Підбиття підсумків роботи спортивних організацій з розвитку  дівочого 
футзалу. 

 
ІІ. Керівництво Змаганнями 

 
 Керівництво Змаганнями здійснюється ДЮФЛКО за сприяння 
департаменту освіти і науки, управління молоді та спорту Київської обласної 
державної адміністрації.  
 Безпосереднє проведення Змагань покладається на Комітет з розвитку 
дівочого та жіночого футболу та футзалу ДФЛКО.  
 

ІІІ. Учасники Змагань 
 
 Змагання проводяться серед збірних команд дівчат 1999 – 2000 та 2001 - 
2002 років народження та молодших – учениць загальноосвітніх навчальних 
закладів І – ІІІ ступенів. 
 
 До змагань допускаються: 
 

На першому районному, міському етапі виступають збірні дівочі команди   
загальноосвітніх навчальних закладів (збірні шкіл). 

Учасниками кожного з наступних (обласних) етапів є збірні команди міст 
та районів, сформовані на базі команди переможниці першого етапу Змагань. 



До складу команди, яка бере участь у змаганнях, входять 14 футболісток, 
тренер -  вчитель фізичної культури і представник команди. 

На всіх етапах змагань команди повинні мати заявковий аркуш (у двох 
примірниках) з мокрими печатками лікарів навпроти кожного прізвища 
футболістки, що засвідчує медичний допуск до Змагань. 
До обласних етапів Змагань  не допускаються команди міст та районів, які 
не провели належним чином районний міський) етап. 
  
 
Змагання проводяться у чотири етапи: 
          1. Районний, міський (змагання проводяться серед шкіл міст та 
районів) – до 26.12.2013 року 

2.  Обласний зональний – 18.01.2014 року 
3. Обласний півфінальний – до 25.01.2014 включно (за додатковим 
призначенням). 

4. Обласний фінальний – до 01.02.2014 включно (за додатковим 
призначенням). 

 

Рекомендований склад делегації від кожного міста чи району – 50 осіб, з них 
команда, яка бере участь у Змаганнях, складається з  14 футболісток, 
представника команди і тренера – вчителя фізичної культури. 

Кожній команді на будь-якому обласному етапі Змагань рекомендовано 
забезпечити групу підтримки команди свого міста чи району у кількості до 30 
осіб з відповідними атрибутами футбольних уболівальників.  
 

ІV. Терміни і місця проведення Змагань 
 

Етапи Термін проведення Місце проведення Назва турніру 

1-й 
 

 
 

до 26.12.2013 року 
За призначенням 
місцевого 

організаційного 
комітету  

Районний, міський етап 
Чемпіонату Київської 
області з футзалу серед 

дівочих команд  
1999-2000 р.н. та  

2001-2002 р.н. 

2-й  

 
 

18.01.2014 року  
Згідно з розподілом 

команд на 
зональному етапі 

Зональний етап 
Чемпіонату Київської 
області з футзалу серед 
дівочих команд 1999-
2000 р.н. та 2001-2002 

р.н.  

3-й  До 25.01.2014 року 
(включно) 

За призначенням 
ДЮФЛКО та 

департаменту освіти і 
науки КОДА 

Півфінальний етап 
Чемпіонату Київської 
області з футзалу серед 
дівочих команд 1999-
2000 р.н. та 2001-2002 

р.н. 



4-й До 01.02.2014 року 
(включно) 

За призначенням 
ДЮФЛКО та 

департаменту освіти і 
науки КОДА 

Фінальний етап 
Чемпіонату Київської 
області з футзалу серед 
дівочих команд 1999-
2000 р.н. та 2001-2002 

р.н. 
  

V. Порядок оформлення заявок команд 
 

Для участі у  Змаганнях представники команд подають такі документи: 
1-й етап – районний, міський: 
– заявку (додаток 1), завірену шкільним лікарем (або дільничним лікарем, 

на території якого знаходиться загальноосвітній навчальний заклад),  
директором школи та тренером команди; 

-    копії учнівських квитків гравців команди; 
– копії свідоцтв про народження гравців команди. 

          2-й, 3-й та 4 –й етапи: 
 – заявку команди (додаток 2) у двох примірниках, завірену лікарем, 

начальником районного (міського) органу управління освітою, директором 
школи і представником команди. Заявка команди обов’язково має бути 
завірена печаткою медичного закладу; 

– копії учнівських квитків, свідоцтв про народження, ідентифікаційних 
кодів гравців команди; 

– фотографію команди (13х18 см) у повному складі в ігровій формі, 
зроблену не раніше, ніж за місяць до змагань (14 футболісток, 
керівник і тренер). Цифрову фотографію команди також необхідно 
направити на електронну адресу: zolotovv@ukr.net з обов’язковим 
зазначенням,  до якого міста чи району належить команда. 

 Підписи на заявках команд на всіх етапах повинні бути завірені 
печатками відповідних установ (окрім підпису представника команди). 
         -  Звіт про проведення першого етапу зазначених змагань (Зразок – 
додаток 3) 

Без зазначених документів команди до участі в обласних  етапах Змагань 
не допускаються. Заявки, що не відповідають установленій формі, не 
розглядаються. 

Представники команд несуть персональну відповідальність за 
достовірність інформації, внесеної до заявки команди.  

 
VI. Умови проведення Змагань 

Чемпіонату Київської області з футзалу серед дівочих команд 1999-2000 
р. н. та 2001-2002 р. н. області проходить у 4 етапи. 

1 етап – районний, міський; 
2 етап – обласний зональний; 
3 етап – обласний півфінальний; 



4 етап – обласний фінальний 
Розподіл команд та місць 

проведення  змагань на 2-ий (обласний зональний) етап 

1 зона 2 зона 3 зона 
 Місце проведення: 
М. П-Хмельницький  

 Місце проведення: 
Смт. Згурівка 
Спортивний зал 
ДЮСШ 

 Місце проведення: 
м. Бориспіль 
Спортивний зал 
ДЮСШ 

1 м. П-Хмельницький  1   Згурівський район 1  м. Бориспіль  
2 П-Хмельницький 
район 

2 м. Березань 
  

2  Бориспільський 
район 

3  Яготинський район 3  Баришівський район 3 Обухівський район 
    4 м. Обухів 

4 зона 5 зона 6 зона 
 Місце проведення: 
М. Вишгород 
Спортивний зал 
ДЮСШ 

 Місце проведення: 
Смт. Калинівка 
Броварського району 

 Місце проведення:\ 
М. Кагарлик 
Спортивний зал 
Кагарлицького 
ФОКу 

1 Вишгородський 
район 

1 м. Бровари  
 

1  Кагарлицький 
район 

2  Іванківський район 2  Броварський район  2  Рокитнянський 
район 

3 Києво-
Святошинський 
район 

3  м. Славутич 3   м. Ржищів 

4 смт. Коцюбинське   4 Богуславський 
район 

7 зона 8 зона 9 зона 
 Місце проведення: 
Спортивний зал 
Немішаєвського 
агротехнічного 
коледжу смт. 
Немішаєво, 
Бородянського 
району 

 Місце проведення: 
Спортивний зал 
Боровської ЗОШ 
с.Борова Фастівського 
району 

 Місце проведення: 
Спортивний зал 
ЗОШ 22 м. Біла 
Церква  

1 Бородянський 
район 

1  Фастівський район 1   м. Біла Церква   

2 м. Ірпінь 2   Васильківський район 2 Білоцерківський 



 
Право виходу до третього етапу Змагань мають по дві кращі команди, які 

зіграють у групах між собою за коловою системою в одне коло, кожний з 
кожним у кожній віковій категорії. На змагання 2-го (зонального етапу) 
команди виїжджають  по дві команди – переможців районного, міського етапу 
змагань,  разом.   

У півфінальному етапі Змагань 20 команд, що вибороли право участі за 
підсумками другого етапу, будуть поділені на п’ять  груп  по чотири команди. 

Місця проведення півфінального  етапу будуть визначені відразу після 
проведення зонального етапу Змагань. 

На півфінальному етапі команди зіграють у своїх групах в одне коло 
кожна з кожною, де по дві кращі команди у кожній віковій категорії здобудуть 
право виступати у фінальному етапі Змагань. 

Порядок проведення ігор на всіх етапах Змагань: 
а) учасники Змагань допускаються до гри тільки після медичного 

обстеження, про що мають відповідну відмітку у заявковому аркуші; 
б) ігри проводяться за спрощеними правилами гри у футзал в 

спортивному залі встановлених розмірів, кількість гравців у складі однієї 
команди 4 + 1, кількість замін не обмежена,  використовується м’яч № 4 для гри 
у футзал; 

в) тривалість гри: два тайми по 15 хвилин з перервою 5 хв.; 
г) команда складається з 14 футболісток; 
д) представники команд мають право разом з арбітрами перевірити 

документи кожної з футболісток команди-суперниці; 
е) на футболці гравця повинен бути номер (від 1 до 99), який відповідає 

номеру  гравця у  рапорті арбітра;  під цим номером гравець виступає в усіх 
іграх; 

ж) командам, які не з’явилися на гру або залишили поле до того, як 
пролунав фінальний свисток,  зараховується поразка (0 : 3), а команді-
суперниці – перемога (3 : 0). 
 

VII.  Арбітраж 
 

Арбітраж матчів здійснюють: 

 район 
3 м. Буча 3 м. Фастів 3  Таращанський 

район 
4 Макарівський район 4  м. Васильків 4  Ставищенський 

район 
10 зона  

1 Сквирський район 
2 Володарський 
район 

3 Тетіївський район 



на 1-му етапі – арбітри районних, міських федерацій футболу  або 
тренери  – викладачі фізичної культури відповідних шкіл. 

 на 2-му,  3-му та 4 -му  етапах Змагань – арбітри комітету арбітрів 
Київської обласної федерації футболу. 

 
VIII. Протести 

 
Представник команди, який подає протест, повинен після закінчення гри 

повідомити про це арбітра та представника команди-суперниці. Заява про 
подачу протесту фіксується в рапорті арбітра. 

Письмовий протест подається головному арбітру не пізніше, ніж через 30 
хвилин після завершення гри, і повинен бути вмотивованим, завіреним 
підписом представника команди. 

Не розглядаються протести, які оскаржують  рішення, прийняті арбітром 
під час гри. Несвоєчасно подані та не зафіксовані у рапорті арбітра протести                      
не розглядаються. 
 

ІХ.  Визначення переможців 
 

Змагання проводяться за коловою системою, де команди грають кожна з 
кожною у групах чи підгрупах в одне коло. Переможці груп та підгруп 
визначаються за сумою набраних у результаті проведених ігор очок (за 
перемогу команда одержує 3 очка, за нічию – 1 очко, за поразку – 0 очок).  

При однаковій  кількості очок у двох команд перевагу одержує команда, 
яка перемогла у зустрічі між ними; 

При однаковій  кількості очок у декількох команд перевага надається 
команді, що має: 

- краще співвідношення забитих і пропущених м'ячів у всіх зустрічах. 
- краще співвідношення забитих і пропущених м'ячів у зустрічах між ними. 

 
Х.  Безпека та підготовка місць для проведення Змагань 

 
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” підготовка спортивних споруд 
покладається на їх власників. 

 Невиконання вимог, передбачених цим пунктом, що може стати 
причиною виникнення надзвичайних обставин під час проведення 
Змагань, тягне за собою відповідальність, передбачену законодавством 
України. 

 
 
 



 
ХІ. Фінансування змагань 

 
Витрати, пов’язані з організацією Змагань, несуть наступні організації: 

оплата роботи суддівської колегії на 2-му, 3-му та 4-му етапах Змагань – за 
рахунок коштів, залучених із джерел, не заборонених чинним законодавством; 
  нагородження учасників фінальних Змагань – за рахунок коштів, 
залучених із джерел, не заборонених чинним законодавством; 

нагородження переможців та призерів міських та районних етапів 
змагань може проводитися за рахунок коштів місцевих бюджетів та коштів, 
залучених із джерел, не заборонених чинним законодавством; 
 медичне забезпечення та охорона правопорядку під час проведення 
Змагань – за рахунок сторони, що приймає. 

Витрати, пов’язані з відрядженням команди до місця Змагань та 
харчуванням, – за рахунок сторони, що відряджає. 
 

ХІІ.  Нагородження 
 

Команди-учасниці всіх етапів Змагань, а також кращі гравці, можуть бути 
нагороджені цінними призами, спортивною формою тощо за рахунок  коштів, 
залучених із джерел, не заборонених чинним законодавством  

Спортсмени команд, які посіли 1,2, 3 місця на заключному (фінальному) 
етапі) Змагань нагороджуються медалями відповідних ступенів. Команди, які 
посіли 1, 2, 3, місця, –  кубками та дипломами відповідних ступенів.  
 Кращі гравці турніру нагороджуються призами та дипломами 
Чемпіонату. 

 
 

 
Це положення є офіційним викликом на змагання 

 
 


