
Шкільна 
футзальна ліга 

УкраїниT



• Висока швидкість та інтенсивність гри
• Високий рівень технічної підготовки
• Відсутність довготривалих затримок ігрового процесу, 

пов’язаних з виходом м’яча з гри
• Розвиток координації та швидкості мислення
• Доступність та масовість
• Неймовірні комбінації та технічні прийоми
• Інтрига до останніх секунд матчу
• Велика кількість передач та переміщень гравцями
• Широкий спектр маркетингових пропозицій щодо розвитку
• Фантастична атмосфера на трибунах

Футзал – це...



- Залучення молоді до занять спортом
- Комплексне вирішення проблем рухової активності 

учнів загальноосвітніх закладів
- Популяризація здорового способу життя
- Стимулювання педагогічної діяльності керівників 

та педагогів загальноосвітніх організацій
- Пошук талановитої молоді для провідних команд 

України
- Визначення кращих шкіл,  які розвивають 

спортивний напрямок

Мета проведення змагань



Організатори  змагань
 Організаторами змагань (Центральним організаційним комітетом) є:
- Міністерство освіти і науки України
- Міністерство молоді та спорту України
- Федерація футболу України
- Асоціація футзалу України

 Організацією на місцевих рівнях займається Регіональний оргкомітет, який      очолює Голова обласного управління освіти:

Центральний організаційний комітет
Федерація
футболу
України

Асоціація
футзалу
України

Регіональний оргкомітет

Регіональні Федерації футболу

Обл. управління освіти

Регіональні Асоціації футзалу

Філії комітету МОН



Учасники змагань та реєстрація
 
- До участі у змаганнях допускаються команди загальноосвітніх шкіл, 

сформовані з учнів 5  класів
- До заявкового листа можна внести не більше ДЕСЯТИ гравців, плюс двох 

офіційних представників, які представлятимуть відповідну школу
- До участі у змаганнях допускаються як хлопці, так і дівчата відповідного віку
- До заявкового листа офіційна особа додатково повинна надати: довідки з 

навчального закладу, свідоцтво про народження, копію учнівського та 
допуск лікаря НА КОЖНОГО ГРАВЦЯ

Центральний оргкомітет Регіональний оргкомітет Школи



*Географія учасників

*під назвою регіону 
вказана кількість шкіл 
станом на 01.06.2015 р.

Всього 19559 шкіл
44029 команд
528000 гравців
1050000 вболівальників
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Етапи змагань
 

1 етап (місцевий).  Приймають участь команди середніх загальноосвітніх шкіл, 
переможці внутрішніх змагань. Схема розіграшу визначається після 
закінчення реєстрації учасників та приймається Регіональним оргкомітетом.

2 етап (обласний). Приймають участь переможці місцевих змагань. Схема 
розіграшу визначається після закінчення реєстрації учасників та 
приймається Регіональним оргкомітетом. Переможці етапу нагороджуються 
кубками, медалями та дипломами.

3 етап (стиковий). Приймають участь фіналісти обласних змагань. Організацією 
займаються Регіональні оргкомітети. Команди сусідніх областей на 
кожному етапі грають між собою два матчі (вдома – на виїзді). Переможець 
стикового етапу потрапляє до Всеукраїнського фіналу. 

4 етап.  ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ФІНАЛ



*Стиковий етап

Волинська обл.

Кіровоградська обл.

Одеська обл.

Донецька обл.

Миколаївська обл.

Рівненська обл.

Вінницька обл.

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ФІНАЛ

Дніпропетровська обл.
Пара 7Пара 1

Пара 8Пара 2

Пара 9Пара 3

Пара 10Пара 4

Пара 11Пара 5

Пара 12Пара 6

Закарпатська обл.

Херсонська обл.

Луганська обл.

Чернівецька обл.

Харківська обл.

Черкаська обл.

Хмельницька обл.

Житомирська обл.

Полтавська обл.Івано-Франківська обл.

Запорізька обл.

 Львівська обл.

Тернопільська обл.

Сумська обл.

*переможець м. Київ 
у стиковому етапі 
участі не приймає 

і автоматично виходить 
до Всеукраїнського фіналу

Київська обл.

Чернігівська обл.



Всеукраїнський фінал
- Перед фіналом команди займають місця в групах відповідно до схеми 

проведення групового етапу;
- Переможці груп виходять до Золотої Ліги, команди, які зайняли другі місця – 

до Срібної Ліги.

Переможець м. Київ               
Переможець пари 1 (Команда 1)            Переможець пари 7 (Команда 7)
Переможець пари 2 (Команда 2)            Переможець пари 8 (Команда 8)
Переможець пари 3 (Команда 3)            Переможець пари 9 (Команда 9)
Переможець пари 4 (Команда 4)            Переможець пари 10 (Команда 10)
Переможець пари 5 (Команда 5)            Переможець пари 11 (Команда 11)
Переможець пари 6 (Команда 6)            Переможець пари 12 (Команда 12)

Група А Група В Група С Група D
м. Київ Команда 3 Команда 6 Команда 9

Команда 1 Команда 4 Команда 7 Команда 10
Команда 2 Команда 5 Команда 8 Команда 11

Команда 12

Переможець А

Переможець В Друге місце C

Переможець С

Переможець D Друге місце D

Друге місце А Друге місце С

Золота ліга Срібна ліга



Всеукраїнський фінал
- Проводиться в столиці України, м. Києві, в одному з кращих спортивних 

комплексів країни
- Організацію проживання та харчування, а також транспортні витрати учасників 

Всеукраїнського фіналу беруть на себе організатори змагань 
- До участі у Всеукраїнському фіналі допускаються переможці стикового етапу 

(12 команд + Київ)
- Команди будуть розбиті на чотири кошики по три команди у трьох кошиках та 

чотири в одному (груповий етап), після чого буде визначено переможця у двох 
лігах: Золотій та Срібній

- У перший день будуть зіграні матчі групового етапу, у другий – півфінальні матчі у 
двох лігах, у третій день – фінали та матчі за треті місця

- Матчі Всеукраїнського фіналу транслюватимуться в прямому ефірі в інтернеті 
та висвітлюватимуться в провідних ЗМІ країни

- Матчі фіналу обслуговуватимуть кращі футзальні арбітри України
- Всі учасники Всеукраїнського фіналу будуть забезпечені ігровою формою, 

м’ячами та манішками.



Строки проведення етапів

Місцевий етап

Обласний етап

Стиковий етап

Всеукраїнський фінал

грудень 2015 р. - січень 2016 р. 44029 команд

січень-лютий 2016 р. 19500 команд

лютий-березень 2016 р. 24 команд

квітень 2016 р. 13 команд



Висвітлення змагань
• Турнір висвітлюватимуть офіційний сайти ФФУ, АФУ, а також провідні спортивні 

портали країни
• Сюжет про Всеукраїнський фінал буде показано у спортивних новинах на 

телебаченні
• За підсумками змагань буде знято відеофільм



Нагороди та подарунки
- Питання нагородження переможців та учасників перших трьох етапів вирішують 

організатори відповідних етапів

- Команди, які потрапили до Всеукраїнського фіналу, будуть нагороджені кубками, 
медалями, цінними подарунками від організаторів та партнерів проекту

- Цінними призами будуть нагороджені переможці у номінаціях «Кращий 
голкіпер», «Кращий бомбардир», «Кращий захисник», «Кращий тренер», 
«Кращий гравець»

- Також будуть визначені переможці у номінаціях від організаторів: «Краща група 
підтримки», «Краща школа», «Краща організація етапу», «Краще висвітлення 
змагань», «Приз глядацьких симпатій», «Нагорода за чесну гру» тощо

- Навчальний заклад, який потрапляє до Всеукраїнського фіналу, отримає цінний 
подарунок

- Призами буде нагороджений КОЖЕН учасник Всеукраїнського фіналу



Розрахунок відстаней 
*та витрат на стиковий етап

1 км шляху – 15 грн.
7596 км х 15 грн = 

113940 грн.

*відстані розраховані 
між обласними центрами

Волинська обл.

Кіровоградська обл.

Одеська обл.

Донецька обл.

Миколаївська обл.

Рівненська обл.

Вінницька обл.

Дніпропетровська обл.
85 км269 км

185 км74 км

234 км133 км

183 км110 км

202 км127 км

156 км141 км

Закарпатська обл.

Херсонська обл.

Луганська обл.

Чернівецька обл.

Харківська обл.

Черкаська обл.

Хмельницька обл.

Житомирська обл.

Полтавська обл.Івано-Франківська обл.

Запорізька обл.

 Львівська обл.

Тернопільська обл.

Сумська обл.

Київська обл.

Чернігівська обл.

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ФІНАЛ


