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І. Мета і завдання 

 
Всеукраїнські змагання «Шкільна футзальна ліга України» проводяться з метою підвищення 
масовості дитячо-юнацького футзалу в країні, організації фізкультурно-оздоровчої і виховної 
роботи в загальноосвітніх школах, зміцнення здоров’я дітей та підлітків, залучення їх до 
регулярних занять футзалом, виявлення здібних футзалістів, популяризації та розвитку футзалу. 

 
ІІ. Керівництво змаганнями 

 
Керівництво змаганнями здійснює Асоціація футзалу України спільно з Федерацією футболу 
України, Міністерством освіти і науки України, Міністерством молоді та спорту України. 
 
Функції пов’язані з підготовкою та проведенням змагань покладені на Центральний 
організаційний комітет та регіональні оргкомітети змагань «Шкільна футзальна ліга України». 
 
До складу Центрального оргкомітету входять керівники Асоціації футзалу України, Федерації 
футболу України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства молоді та спорту України. 
 
До складу регіональних оргкомітетів входять представники регіональних асоціацій футзалу, 
федерацій футболу, підрозділів міністерства освіти і науки та міністерства молоді та спорту. 

 
ІІІ. Учасники змагань 

 
Всеукраїнські змагання «Шкільна футзальна ліга України» проводяться у одній віковій групі – 
U-11. 
 
До змагань допускаються команди загальноосвітніх шкіл, за які можуть грати як хлопчики, так і 
дівчата - учні 5 класів 2004/2005 року народження. 
 
До змагань допускаються: 
 
На першому етапі (місцевому) приймають участь команди загальноосвітніх шкіл, переможці 
місцевих та внутрішніх змагань.  
 
На другому етапі (обласному) приймають участь переможці місцевого етапу.  

 
На третьому етапі (стиковому) приймають участь переможці обласного етапу. 

 
На четвертому етапі (Всеукраїнському фіналі) приймають участь переможці стикового етапу. 

 
За команду дозволяється заявляти 15 гравців.  

Склад команд U-11 на участь у змаганнях – 10 гравців (з числа 15 заявлених), тренер та 
представник. Склад цих 10 футзалістів (з числа 15 заявлених) може змінюватися лише з 
переходом команди до наступного етапу змагань. 

За команду дозволяється заявляти молодших за віком гравців та дівчат старшої вікової групи 
(старших на один рік). 

 
 



  

 
 

ІV.  Терміни і місця проведення змагань 
 

Етапи Термін проведення Місце проведення Назва турніру 
1-й Листопад – грудень Район, місто Місцевий 
2-й Грудень – січень Область Обласний 
3-й Січень - лютий За призначенням Стиковий 
4-й Березень  За призначенням Всеукраїнський фінал 

 
Заявки на участь у змаганнях подаються до регіонального оргкомітету до 25 листопада 2015 
року (додаток № 1).  
 
До початку змагань регіональні оргкомітети повинні провести засідання та затвердити 
остаточний склад учасників та схему проведення змагань першого та другого етапів. 
 
Регіональні оргкомітети зобов’язані подати в Центральний оргкомітет звіти про проведення 1–2 
етапів змагань (додаток № 2) до:  
20 грудня – за 1 етап. 
05 лютого – за 2 етап. 
 
Команди не допускаються до наступних етапів, якщо регіональні оргкомітети не подадуть звітів 
про змагання на попередніх етапах у зазначені терміни. 
 
Місця та терміни проведення третього етапу (стикового) затверджує Центральний оргкомітет за 
поданням регіональних оргкомітетів, четвертого етапу (Всеукраїнського фіналу) - визначає 
Центральний оргкомітет. 
 

V. Порядок оформлення заявок команд 
 
Регіональні оргкомітети визначають терміни реєстрації команд.  
 
Не пізніше ніж за 5 днів до початку змагань, представники команд повинні надати наступні 
документи: 
 
1-2  етапи – регіональному оргкомітету: 

– заявку (у двох примірниках), завірену шкільним лікарем та директором школи 
(додаток № 1); 
 
3-й етап – регіональному оргкомітету: 

– заявку команди (у двох примірниках), завірену лікарем, керівниками регіонального 
оргкомітету, директором школи і представником команди (додаток № 1); 
– свідоцтво про народження; 
– учнівський квиток. 

Підписи директора школи повинні бути завірені печатками. 
Заявка команди обов’язково має бути завірена печаткою медичного закладу. 

4-й етап – Центральному оргкомітету: 
– заявку (додаток № 3 у двох прим.) завірену директором школи і представником 
команди, лікарем ЛФД; 



  

- свідоцтво про народження; 
– учнівський квиток; 
– ідентифікаційний код; 
– картку учасника з фотографією (4х6 см) – за єдиним зразком виготовляє і 

розповсюджує Центральний оргкомітет, завірену директором школи, лікарем ЛФД, 
фотографію команди (13х18 см) в повному складі в ігровій формі, зроблену не 
більш, ніж за три місяці до змагань (15 футзалістів, керівник і тренер); 

– коротку історію команди. 
 
Підписи директора школи повинні бути завірені печатками. 
Заявка команди обов’язково має бути завірена печаткою медичного закладу. 

Без зазначених документів команди до участі в турнірі  не допускаються. Заявки, що не 
відповідають встановленій формі, не розглядаються. 

 
VI. Умови проведення змагань 

 
Порядок проведення змагань 1-2 етапів визначається регіональними оргкомітетами змагань 
«Шкільна футзальна ліга України» відповідно до даного Положення. 
 
Порядок проведення змагань 3 етапу визначається Центральним оргкомітетом за поданням 
регіональних оргкомітетів турніру «Шкільна футзальна ліга України» відповідно до даного 
Положення. 
 
Порядок проведення змагань 4 етапу визначається Центральним оргкомітетом турніру 
«Шкільна футзальна ліга України» відповідно до даного Положення. 
 
Представники команд мають право разом з арбітрами перевірити заявкові документи кожного з 
футзалістів команди-суперниці. 
 
Футзаліст, який отримав два попередження, пропускає чергову гру, а також пропускає чергову 
гру після кожного наступного попередження. Футзаліст, вилучений з поля, автоматично 
пропускає чергову гру. Він допускається до участі в змаганнях лише після рішення головної 
суддівської колегії. 
 
Санкції до футзалістів, що мали місце на попередніх етапах, на кожному наступному етапі 
турніру не враховуються. 
 
На футболці гравця повинен бути номер (від 1 до 99), відповідний тому, який значиться за 
гравцем у заявочному аркуші та рапорті арбітра. Під цим номером гравець виступає в усіх 
іграх. 
 
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). Команда, яка не з’явилася на 
одну з відбірних ігор, до участі в подальших змаганнях не допускається. Якщо такий випадок 
трапляється на Всеукраїнському фіналі, регіон, який представляє команда, втрачає на один рік 
право представництва у змаганнях «Шкільна футзальна ліга України». 
 
Якщо команда не з’явилася на церемонію нагородження, регіон, який вона представляє, втрачає 
на один рік право представництва у змаганнях «Шкільна футзальна ліга України». 



  

 
Внесення особистий даних гравця до заявкового листа команди є офіційною згодою його та 
його батьків (або осіб, які їх замінюють) щодо використання цих даних, тобто є згодою суб’єкта 
персональних даних на обробку його персональних даних), а також згодою на безоплатне 
використання відео- та фотозображень гравця за період проведення змагань, однак виключно з 
метою популяризації змагань, їх реклами або реклами інших неприбуткових спортивно-масових 
заходів чи діяльності пов’язаної з організацією та проведенням неприбуткових спортивно-
масових заходів. Такі матеріали можуть використовуватися для виготовлення різної 
поліграфічної продукції, нанесення на нагородну та сувенірну атрибутику, розміщені в усіх 
видах засобів масової інформації. 

 
VII.  Арбітраж 

 
Арбітраж матчів здійснюють: 
 

– на 1 етапі змагань – вчителі  фізичної  культури,  громадські  активісти, арбітри, які 
призначаються Регіональним оргкомітетом; 

– на 2-3 етапах змагань – футзальні арбітри, які призначаються комітетом арбітражу 
Асоціації футзалу України. 

– на 4 етапі змагань – кращі футзальні арбітри, які призначаються комітетом арбітражу 
Асоціації футзалу України. 
 

 
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 повинен бути мотивований, завірений представником команди і подається 
на всіх етапах змагань головному судді не пізніше, ніж через 2 год. після завершення гри. 
 
Не розглядаються протести, якщо вони подані на рішення, прийняті арбітром, у разі: 

– призначення або не призначення вільних, штрафних ударів; 
– визначення виходу м’яча за межі поля та надання права на введення м’яча у гру; 
– зарахованого або не зарахованого взяття воріт; 
– попередження гравцям і вилучення гравців з поля. 

 
Подані протести розглядаються:  

– 1–3 етапи: регіональними оргкомітетами; 
– 4 етап: Центральним оргкомітетом. 

 
Несвоєчасно подані та не зафіксовані у рапорті арбітра протести не розглядаються. 
 

ІХ.  Визначення переможців 
 
У разі, якщо змагання проходять за коловою системою, місця в групах визначаються: 
 
1) за найбільшою кількістю набраних очок (перемога – 3 очки, нічия –  1 очко, поразка – 0 
очок). 



  

2) за результатами особистої зустрічі; 
3) за кількістю перемог; 
4) за загальною різницею забитих і пропущених м’ячів; 
5) за більшою кількістю забитих м’ячів. 

 
У разі рівної кількості очок у двох і більше команд перевагу дістає команда, яка має кращі 
показники лише між ними (п. 1–5), тобто результати виступу команд з меншою або більшою 
кількістю очок до уваги не приймаються.  
 

 
Х.  Організаційні заходи та фінансові витрати 

 
Витрати на організацію і проведення Всеукраїнських змаганнь «Шкільна футзальна ліга 
України» на відповідних етапах несуть: 
 
1-й, 2-й етапи 
Загальноосвітні школи, Асоціація футзалу України, Федерація футболу України, 
 
3-й етап 
Асоціація футзалу України, Федерація футболу України, Міністерство освіти і науки України, 
Міністерство молоді та спорту України. 
 
4-й етап 
Асоціація футзалу України, Федерація футболу України, Міністерство освіти і науки України, 
Міністерство молоді та спорту України. 
 

 
ХІ.  Нагородження 

 
Команди-учасниці, гравці та тренери команд-призерів, кращі гравці, тренери команд-учасниць 
Всеукраїнського фіналу нагороджуються пам’ятними кубками, грамотами, вимпелами, 
дипломами Асоціації футзалу України, Федерації футболу України, Міністерства освіти і науки 
України, Міністерства молоді та спорту України. 
 
Для нагородження команд-учасниць додатково можуть встановлюватися особисті та командні 
призи від спонсорів та меценатів турніру. 
 

ХIІ.  Кінцеві положення 
 
Питання не врегульовані цим Положенням вирішуються відповідними оргкомітетами – 
регіональними чи Центральним. 
 



  

Додаток № 1  
до Положення Всеукраїнських змагань з футзалу «Шкільна футзальна ліга України»  

	�

Заявка команди ____________ на участь в Всеукраїнських змаганнях з футзалу  
«Шкільна футзальна ліга України» сезону 2015 – 2016 років 

 
 

 

 

№     
п/п 

ПІБ повністю,  
друкованими літерами 

Число, місяць,       рік 
народження 

Населений 
Пункт 

№ школи,    
№ класу 

Домашня 
адреса 

Серія і номер 
свідоцтва про 
народження 

Ідентифікаційний 
 код 

 
1 
 

       

 

 

   

Директор ЗНЗ Шкільний лікар 
 

______________________________   (Підпис, прізвище та ініціали, печатка)  

 

______________________________   (Підпис, прізвище та ініціали), печатка)  
 

Керівник регіонального оргкомітета 

 

Представник команди 
 

______________________________   (Підпис, прізвище та ініціали)  

 

______________________________   (Підпис, прізвище та ініціали)  

            



  

Додаток № 2  
до Положення Всеукраїнських змагань з футзалу «Шкільна футзальна ліга України»  

	�

Звіт про проведення 1-2 етапів Всеукраїнських змаганнях з футзалу  
«Шкільна футзальна ліга України» сезону 2015 – 2016 років 

 
Область______________   Загальна кількість шкіл ______________                   Загальна кількість учнів ___________       
 

 

Кількість команд, що брали участь у змаганнях 
 
№ 
п/п 

Регіон І етап 

(місцевий) 

ІІ етап 

(обласний) 

1 
 

Перелік районів 
 

  

2 
 

Перелік міст 
 

  

3 Всього: 
  

 

 

 

Керівник регіонального оргкомітета 
 

________________   (Підпис) 
 

__________________ (Прізвище та ініціали) 
 



  

Додаток № 3  
до Положення Всеукраїнських змагань з футзалу «Шкільна футзальна ліга України»  

�

Заявка команди ____________ на участь в Всеукраїнських змаганнях з футзалу  
«Шкільна футзальна ліга України» сезону 2015 – 2016 років 

 
 

 

№     
п/п 

ПІБ повністю,  
друкованими літерами 

Число, місяць,       рік 
народження 

Населений 
Пункт 

№ школи,    
№ класу 

Домашня 
адреса 

Серія і номер 
свідоцтва про 
народження 

Ідентифікаційний 
 код 

 
1 
 

       

   

Директор ЗНЗ Лікар ЛФД 
 

________________   (Підпис) 

 

________________   (Підпис) 
 

__________________ (Прізвище та ініціали) 

 

_______________ (Прізвище та ініціали) 
 

Керівник регіонального оргкомітета 

 

Представник команди 
 

________________   (Підпис) 

 

________________   (Підпис) 
 

__________________ (Прізвище та ініціали) 

 

__________________ (Прізвище та ініціали) 

        



  

 
Додаток № 4  

до Положення Всеукраїнських змагань з футзалу «Шкільна футзальна ліга України»  

 
 
 
 
 

1 етап (місцевий). 
 

Листопад 2015 – грудень 2015.  
 

Визначаються переможці районних та місцевих змагань. 
 

 
 
 
 
 
 
 

2 етап (обласний). 
 

Грудень 2015 – січень 2016.  
 

Визначаються обласні переможці. 
 

 
Волинська обл.,  
Рівенська обл.,  
Львівська обл.,  
Закарпатська обл.,  
Івано-Франківська обл., 
Тернопільська обл.  
Хмельницька обл.,  
Чернівецька обл.,  
Вінницька обл.,  
Житомирська обл.,  
Київська обл.,  
м. Київ, 
Чернігівська обл.,  
 

Сумська обл., 
Полтавська обл., 
Харківська обл., 
Донецька обл., 
Луганська обл.

Дніпропетрівська обл., 
Кіровоградська обл., 

Черкаська обл.,
Запорізька обл., 

Миколаївська обл., 
Херсонська обл., 

Одеська обл.

 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
3 етап (стиковий). 

 
Січень 2016 – Лютий 2016.  

 
Визначаються переможці в стикових матчах (одна гра дома та одна на виїзді) 

 
 
Пара 1. Переможець Львівської обл. - Переможець Закарпатської обл. 
 
Пара 2. Переможець Волинської обл. - Переможець Рівенської обл. 
 
Пара 3. Переможець Івано-Франківської обл. - Переможець Чернівецької обл. 
 
Пара 4. Переможець Тернопільської обл. - Переможець Хмельницької обл. 
 
Пара 5. Переможець Вінницьої обл. - Переможець Житомирської обл. 
 
Пара 6. Переможець Київської обл. - Переможець Чернігівської обл. 
 
Пара 7. Переможець Дніпропетрівської обл. - Переможець Запорізької обл. 
 
Пара 8. Переможець Сумської обл. - Переможець Харківської обл. 
 
Пара 9. Переможець Полтавської обл. – Переможець Черкаської обл. 
 
Пара 10. Переможець Кіровоградської обл. - Переможець Миколаївської обл. 
 
Пара 11. Переможець Одеської обл. - Переможець Херсонської обл. 
 
Пара 12. Переможець Донецької обл. - Переможець Луганської обл. 
 
Переможець м. Київ в стиковому етапі участь не приймає та автоматично виходить до 
3 етапу (Всеукраїнського фіналу) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
4 етап (Всеукраїнський фінал).  

 
Березень (квітень) 2016. 

 
Термін проведення – 3 дні.  

 
Визначаються переможець та призери ШФЛУ. 

 
Всеукраїнський фінал (13 команд).   Місце проведення – Київ 
 
 

 
Переможець м. Київ. 
Переможець Пари 1. 
Переможець Пари 2. 
Переможець Пари 3. 
Переможець Пари 4. 
Переможець Пари 5. 
Переможець Пари 6. 
 

 
 
Переможець Пари 7. 
Переможець Пари 8. 
Переможець Пари 9. 
Переможець Пари 10. 
Переможець Пари 11. 
Переможець Пари 12. 
 

 
 
Группа А     
м. Київ   Переможець А Переможець C 
Команда 1  Золота Ліга   
Команда 2   Переможець B Переможець D 
     
Группа B     
Команда 3     
Команда 4     
Команда 5     
     
Группа C     
Команда 6   Друге місце A Друге місце C 
Команда 7  Срібна Ліга   
Команда 8   Друге місце B Друге місце D 
     
Группа D     
Команда 9     
Команда 10     
Команда 11     
Команда 12     
 
Склад груп визначається жеребкуванням. 
 
День перший – групові матчі. 
 
День другий – півфінальні матчі. Золота та Срібна Ліги. 
 
День третій – фінальні матчі та матчі за 3 місце. Золота та Срібна Ліги. 
 
 



  

Додаток № 5  
до Положення Всеукраїнських змагань з футзалу «Шкільна футзальна ліга України»  

 
 

Склад Центрального оргкомітету 
Всеукраїнських змагань з футзалу «Шкільна футзальна ліга України» 

 
 

№ ПІБ Посада 
1 В'ячеслав Кириленко Віце-прем'єр міністр з гуманітарних питань 
2 Андрій Павелко Президент Федерації футболу України 
3 Вадим Костюченко Перший віце-президент Федерації футболу України 
4 Сергій Квіт Міністр освіти і науки України 
5 Ігор Жданов Міністр молоді та спорту України 
6 Сергій Владико Президент Асоціації футзалу України 
7 Михайло Мельник Голова Комітету фізичного  

фиховання та спорту МОН України 
8 Микола Даневич Заступник міністру молоді та спорту України 
9 Володимир Авраменко Перший заступник Голови Комітету фізичного фиховання та 

спорту МОН України 
10 Олександр Каденко Перший віце-президент  

Асоціації аматорського футболу України 
11 Юрій Артеменко Голова Національної Ради з питань 

телебачення і радіомовлення 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

Додаток № 6  
до Положення Всеукраїнських змагань з футзалу «Шкільна футзальна ліга України»  

 
 

Склад Регіональних оргкомітетів 
Всеукраїнських змагань з футзалу «Шкільна футзальна ліга України» 

 
 

Керівники регіональних оргкомітетів: представники обласних управлінь освіти 
 

№ Область Управління 
освіти 
(обласні) 

АФУ  
(регіональні асоціації) 

ФФУ 
(регіональні федерації) 

Комітет ФВС 
(філії) 

1 Волинська  Анатолій Хомич   
2 Закарпатська  Сергій Дребужан   
3 Львівська  Олег Верещинський   
4 Івано-Франківська  Олег Ковальський   
5 Тернопільська  Дмитро Андрієшин   
6 Чернівецька  Іван Боднар   
7 Рівенська  Юрій Веремчук   
8 Хмельницька  Артем Глас   
9 Вінницька  Дмитро Руденко   

10 Житомирська  Віктор Таран   
11 м. Київ  Павло Присяжнюк   
12 Київська  Валерій Михальський   
13 Чернігівська  Василь Карабанов   
14 Сумська  Євген Петраков   
15 Харьківська  Василь Симонов   
16 Полтавська  Микола Кудацький   
17 Донецька  Роман Папирін   
18 Луганська  Роман Папирін   
19 Дніпропетрівська  Олег Іванов   
20 Запорізька  Віталій Ніколаєнко   
21 Кіровоградська  Олексій Коваленко   
22 Миколаївська  Олександр Пасечний   
23 Херсонська  Олексій Левченко   
24 Одеська  Сергій Бабіков   

 
 

 


