Чемпіонат України з футзалу
серед команд ДРУГОЇ ЛІГИ
сезону 2017/2018 років

1

1

Мета впровадження змагань серед клубів Другої ліги

1)

Популяризація на високому організаційному рівні змагань з футзалу;

2)

Впровадження принципу домінування спортивно-змагальної складової;

3)

Потенційна можливість фінансування з місцевих бюджетів, внаслідок
отримання статусу всеукраїнських змагань на рівні ФФУ;

4)

Награвання та перегляд молодих гравців (u-16, u-17, u-18, u-19) в очікування
офіційних стартів міжнародних юнацьких та молодіжних змагань на рівні
УЄФА та ФІФА (в т.ч. Молодіжні Олімпійські Ігри 2018 року);

5)

Поглиблення та вдосконалення системи обліку футзальних гравців;

6)

Вибудовування чіткої вертикалі футзальних змагань: регіональні змагання –
АФЛУ – Друга ліга – Перша ліга – Екстра-ліга.

Потенційні учасники

«Енергія» Львів (+)
«Кардинал-Рівне» Рівне (+-)

І - ша
група
команд

ІІ – га
група
команд

«Продексім» Херсон (+)

18- 36*

*
прогноз

Команди-учасники
регіональних/місцевих
змагань з футзалу

Клуби-учасники
«Екстра-ліги»
заявляють для участі у
2-й лізі молодіжні склади
своїх команд. Верхня
межа вікової категорії –
U-19/U-21.
Без жодних обмежень
щодо віку гравців.
Зазначені команди
можуть приймати
участь одночасно і в
офіційних регіональних
змаганнях з футзалу,
але ВИКЛЮЧНО
однаковими складами

Потенційні учасники та вимоги до них в перспективному
плані на п'ять змагальних сезонів

2016/2017

2017/2018

2018/2019

2019/2020

2020/2021

30-35

35-40

40-45

45-50

50-55

№

Назва

1

Кількість учасників

2

Формат проведення
чемпіонату

3

Право участі у
чемпіонаті

будь-який
клуб(команда)

будь-який
клуб(команда)

виключно
учасник АФЛУ

виключно
учасник АФЛУ

фіналіст
АФЛУ,чемпіон
елітного фіналу
АФЛУ

4

Виліт команди з
"Другої-ліги"

__________________

_________________

_________________

_________________

_________________

Гравці АФЛУ
(тільки в рамках
однієї команди)

Гравці АФЛУ
(тільки в рамках
однієї команди)

Гравці АФЛУ
(тільки в рамках
однієї команди)

6

Які гравці можуть
грати

Зональний турнір з Зональний турнір з Зональний турнір з Зональний турнір з Зональний турнір з
роз'їздами +
роз'їздами +
роз'їздами +
роз'їздами +
роз'їздами +
Плей-Офф(1-4)
Плей-Офф(1-4)
Плей-Офф(1-4)
Плей-Офф(1-4)
Плей-Офф(1-4)
+ Фінал 4-ох
+ Фінал 4-ох
+ Фінал 4-ох
+ Фінал 4-ох
+ Фінал 4-ох

2 Гравці Е-Л,
Першої ліг (U-19)
тільки в рамках
однієї команди

2 Гравці Е-Л,
Першої ліг (U-19)
тільки в рамках
однієї команди

2 Гравці Е-Л,
Першої ліг (U-19)
тільки в рамках
однієї команди

2 Гравці Е-Л,
Першої ліг (U-17)
тільки в рамках
однієї команди

2 Гравці Е-Л,
Першої ліг (U-17)
тільки в рамках
однієї команди

Система та терміни проведення чемпіонату

Зональний етап:
6-8 команд – 2 кола з роз'їздами (10-14 ігор для конкретної команди)
2) Етап Плей-офф (1/8 фіналу та ¼ фіналу)
1/8 фіналу:1 та 2 місця зональних етапів грають два матчі (вдома та на
виїзді) на виліт (2 гри) з 1 та 2 місцями із сусідніх зон.
¼ фіналу: переможці стадії 1/8 фіналу грають між собою два матчі (вдома
та на виїзді) на виліт (2 гри). Жеребкування здійснюватиметься з
урахуванням принципу територіальності.
3) Фінал 4-ох
переможці етапу плей-офф в одному місці розігрують
медалі чемпіонату (2 гри)
1)

Зональний етап: листопад 2017 – лютий 2018
Етап Плей-офф – березень 2018
Фінал 4-ох – квітень 2018

Система проведення чемпіонату

Проект схеми проведення регіонального (зонального) етапу
Регіональні КЧ:Київ,Чернігів

№

1
2
3
4

Група№1

Київ
Чернігівська.обл
Київська.обл.

5

1
2
3
4
5

№

1
2
3
4

Група№2

Житомирська обл
Вінницька обл
Хмельницька обл.

5

Регіональні КЧ: Суми,Харків

№

Регіональні КЧ:Житомир,Вінниця

Група№5

Сумська обл.

Харьківська.обл.
Полтавська обл

Регіолнальні КЧ:Луцьк, Рівне

№

1
2
3
4

Група№3
Кардинал-Рівне2
Волинська обл.
Рівненська обл.

5

Регіональні КЧ:Черкаси,Кіровоград

№

1
2
3
4
5

Група №6
Кіровоградська обл
Жовті Води
Южноукраїнськ

Черкаська обл

Регіональні КЧ:Львів, Івано-Франківськ

№

1
2
3
4
5

Регіональні КЧ: Запоріжжя,Дніпро

№

1
2
3
4
5

Група №7

Кривий Ріг
Запорізька обл

Дніпропетровська обл

Група №4

Закарпаття
Львівська обл
Тернопільська обл
Івано-Франківськ обл

Регіональні КЧ: Херсон,Одеса

№

1
2
3
4
5

Група№ 8
Продексім-2
Одеська обл
Херсонська обл

Миколаївська обл
Одеса

* Остаточно склад груп та кількість команд у групах/зонах формується після попередньої заявки
(висловлення намірів) команд. Причому необов'язково здійснюватиметься прив'язка до
географічних меж областей

Система проведення чемпіонату

Команди в своїх групах проведуть 2 коловий турнір.(Дома та навиїзді). Після чого перші 2 команди з кожної групи
виходять до наступного етапу.

1/8 фіналу
А
B

2 місце Групи1 -1 місце Групи2
2місце Групи2 -1 місце Групи 1

С
D

2 місце Групи3-1 місце Групи4
2 місце Групи4-1місце Групи 3

Е
G

2 місце Групи5 - 1місце Групи6
2місце Групи6 - 1 місце Групи 5

K
L

2місце Групи7 -1 місце Групи 8
2 місце Групи8 -1місце Групи 7

1/4 фіналу
переможець А

переможець А-B

переможець Б

переможець С

переможець С-D

переможець Д
переможець Е

Фінал Чотирьох
переможець Е-G

переможець Ж
переможець З

переможець К-L

переможець К

Команди, які зайняли перше та друге місця в своїх групах отримають право виходу до серії "Плей-Офф". У випадку
відмови команд, які посіли перше та друге місця, від отриманого права виступати у "Плей-Офф"або, у випадку виключення
зі змагань, право на вихід до серії "Плей-Офф" отримує команда, що посіла у підсумковій таблиці наступне місце після цієї
команди.
У випадку фактичного створення меншої кількості груп (менше 8) до серії "Плей-Офф" виходять додатково кращі команди,
які посіли 3 місця в своїх групах. При визначенні кращих 3 місць до уваги беруться показники набрані командами, які посіли
3 місця в свої групах виключно в іграх між командами, які посіли в своїх групах перше та другі місця (очки,кількість перемог,
різниця забитих та пропущених м’ячів, більша кількість забитих м'ячів) в порівняні з командами, які посіли 3 місця в своїх
зонах.

Організація та управління змаганнями

Загальне керівництво та управління змаганням здійснюють Федерація футболу України та
Асоціація футзалу України у відповідності до затвердженого регламенту.
Зональний та стикові етапи – організовують та проводять регіональні члени АФУ, визначні
Президією АФУ на конкурсних засадах. Перевага при виборі РА АФУ, які проводитимуть
зональну групу надаватиметься РА, в яких наявні можливості та організаційні ресурси (штат
працівників, офіційний інтернет портал, організація висвітлення змагань, наявність
підготовлених арбітрів та спостерігачів арбітрів тощо).
Фінал 4-х – організовує та проводять АФУ.
Регіональна асоціація під час проведення регіонального/зонального етапу:
- Надає заявкові документи команд до АФУ ;
- Отримує заявковий внесок від команд (через АФУ);
- Фіксує результати матчів, веде облік дисциплінарних санкцій та передає їх протягом 2 днів
(в т.ч. протоколів матчів) в АФУ та до БД ФФУ;
- Вирішує інші питання організатора змагань зонального рівня (в т.ч. визначення та
затвердження ігрових днів та призначення часу матчів).

КА АФУ здійснює призначення та ротацію арбітрів і спостерігачів на матчі
регіонального/зонального етапу (зі списку рекомендацій РА) та на матчі стадії плей-офф та
Фіналу чотирьох.
ДК АФУ виконує функції органу футбольного правосуддя першої інстанції

Фінансові питання

Розмір заявкового внеску з команд складає 5000 грн. та включає в себе:
-Нагородну атрибутику зонального етапу (1-3 місце в зоні);
-Висвітлення змагань на місцевих ресурсах;
-Технічне оброблення та передача результатів (даних) матчів;
-За технічної можливості – організація онлайн-трансляцій матчів.

Додатково клуби (команди) несуть наступні види витрат:
-Оренда ігрових залів (на домашні ігри);
-Відрядження команд (проїзд, харчування, розміщення тощо) на виїзні
матчі;
-Вартість арбітражу матчу (2 арбітри, спостерігач арбітражу – 250
грн./особа) домашніх матчів;
-Хронометрист та лікар в залі – на домашні матчі.

АЛГОРИТМ ЗАПУСКУ

1

Презентація запуску чемпіонату України з футзалу серед команд 2-ї ліги та
доведення її до відома регіональних кчленів АФУ

до 01.09.2017р.

2

Презентація регіональними членами АФУ проекту «Чемпіонат України з
футзалу серед команд 2-ї ліги» регіональним командам/клубам

серпень 2017 р.

3

Узагальнення пропозицій від РА АФУ та команд/клубів щодо проекту
регламенту чемпіонату України з футзалу серед команд 2-ї ліги

до 15.09.2017 р.

4

Отримання Виконавчою дирекцією АФУ попередніх заявок від
регіональних команд/клубів щодо участі у 2-й лізі

до 15.09.2017 р.

5

Затвердження регламенту чемпіонату України з футзалу серед команд 2-ї
ліги Виконавчими комітетами АФУ та ФФУ

до 15.10.2017 р.

6

до 15.10.2017 р.

7

В залежності від кількості отриманих попередніх заявок - затвердження
регіональних зон, їх розмірів та РА АФУ, які організовують та
проводитимуть у них змагання
Заявка команд-учасниць 2-ї ліги

8

Перший тур

Листопад 2017 р.

15 -30 жовтня 2017 р.

