
 

 

Регламент 

Рекламної компанії «Чемпіонат з футзалу Parimatch Ліга Брендів» сезон 2021/2022»  

1. Цілі і завдання 

1.1  Організація та проведення комплексу рекламних заходів спрямованих на споживачів товарів 
та послуг, що представляють відповідні сегменти ринку, з метою викликати їх реакцію, що сприяє 
вирішенню стратегічних або тактичних завдань.  Залученню широких верств населення до 
систематичних занять фізичною культурою і спортом. 

2. Керівництво рекламної компанії  

2.1  Загальне керівництво організацією та проведення рекламної компанії  здійснює ТОВАРИСТВО 
З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПОРТИВНІ ІННОВАЦІЇ" на замовлення ГО «Ліга Брендів 
України». 

2.2  Безпосереднє проведення рекламної компанії  покладається на  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПОРТИВНІ ІННОВАЦІЇ", іменоване в подальшому - «ОРГКОМІТЕТ». 

3. Система проведення рекламної компанії. 

3.1 Система проведення рекламної компанії , «Чемпіонат з футзалу Parimatch Ліга Брендів» 
сезон 2021/2022», визначається окремими Положеннями , які  розробляються оргкомітетом в 
залежності від числа учасників, і є додатком до даного Регламенту. 

4. Учасники рекламної компанії. 

4.1  Учасником рекламної компанії «Чемпіонат з футзалу Parimatch Ліга Брендів» сезон 
2021/2022» може стати будь яка компанія чи колектив однодумців з всіх областей і міст України . 
 
4.2  Кожен учасник повинен сформувати футбольну команду яка буде приймати участь в 
комплексі рекламних заходів передбачених в рамках проведення рекламної компанії 
«Чемпіонат з футзалу Parimatch Ліга Брендів» сезон 2021/2022». 
До складу однієї команди дозволяється заявити не більше 25 гравців, які досягли 16-ти років, а 
також до двох представників. 
 
4.3  Під час гри на лавці запасних можуть знаходиться тільки ті гравці команди, які внесені до 
рапорту арбітра та переодягнені в ігрову форму, а також не більше двох представників команд 
включаючи тренера. 
 
4.4  Особи, які не відносяться до перелічених вище категорій, не мають права перебувати на лаві 
запасних під час гри. Контроль за дотриманням даного пункту Регламенту покладається на 
арбітрів матчу. 
 
4.5 Внесення змін в заявку команди під час відбіркового етапу  дозволяється до 12 листопада 
2021 року  при цьому кількість гравців в заявці не може перевищувати 25 гравців. 



  
4.6  Команда, до заявочного листа якої вже внесено 25 гравців, може дозаявити у визначений 
трансферний період  ( 1.01.2022 – 21.01.2022 ) будь-яку кількість гравців , при умові , що така ж 
кількість гравців буде відзаявлена.  
 
4.7  Дозволяється одному футболісту грати одночасно за дві різні команди в різних лігах під час 
основного групового етапу. ( дозволяється мати в заявці однієї команди не більше 2-х гравців які 
заявлені одночасно за дві різні команди в різних лігах під час основного групового етапу). 
 
4.8  До рекламної компанії  не допускаються гравці які заявлені за команди Чемпіонату України з 
футзалу «Екстра Ліга» сезон 2021/2022. 

5. Вимоги до ігрової форми (екіпіровки) гравців. 

5.1  Ігрова форма гравця складається : футболка, шорти, гетри, щитки, футзальне взуття з 
гладкою підошвою.  

5.2  На футболці обов’язково повинен бути номер, за яким прізвище та ім’я гравця записується до 
рапорту арбітра. 

5.3  Кольори футболок, шортів, гетрів гравців однієї команди повинні бути ідентичними . 

5.4  Футболка голкіпера за кольором повинна відрізнятися від футболок гравців обох команд. 

5.5  Гравець, екіпіровка якого не відповідає Правилам гри і вимогам цієї статті , до гри НЕ 
ДОПУСКАЄТЬСЯ.  

5.6  На випадок збігу кольору ігрової форми команд, команда , що грає у гостях, змінює колір 
форми. (є можливість одягти манішки) 

6. Участь у грі  

6.1  Перед початком гри до рапорту арбітра зустрічі представник команди повинен вписати 
номера не більше 18 гравців навпроти прізвищ та імен. Дописувати до рапорту арбітра 
прізвища гравців самостійно , забороняється. 

6.2  Представники команд зобов’язані за 5 хвилин до початку гри надати представнику 
оргкомітету (адміністратору) заповнений рапорт арбітра із зазначеними номерами кожного з 
гравців та підписом одного з офіційних представників команди. 

6.3  Гравець , прізвище та номер якого внесені до рапорту арбітра , вважається учасником гри, 
незалежно від того виходив він на майданчик чи ні. 

6.4  За участь у грі гравця (представника команди) , незаявленого або дискваліфікованого , 
заявленого під іншими прізвищем, незалежно від того , внесено його до рапорту арбітра чи ні, 
команді зараховується технічна поразка (0:5) в усіх іграх , де виступав такий гравець. 

7. Неявка команди на гру.  Відмова від участі у рекламній компанії 

7.1  За неявку на гру, команді зараховується технічна поразка (0:5), а команді - суперниці 
зараховується технічна перемога (5:0). Попередити оргкомітет змагань про неявку на гру 
команди потрібно не пізніше ніж за 48 годин до гри. 

7.2  Якщо команда відмовляється від участі у рекламній компанії і вона провела половину і 
більше ігор, то їй зараховуються технічні поразки (0:5) в іграх які залишилися . Якщо менше 
половини - результати попередніх ігор анулюються.  



8. Визначення місць команд у турнірній таблиці 

8.1  Місця команд визначаються за сумою очок , набраних  в усіх іграх Чемпіонату.  За перемогу 
нараховується 3 очки, за нічию 1 очко, за поразку очки не нараховуються. 
8.2  У всіх випадках у разі рівності турнірних  очок у двох або більше команд , перевага  надається 
команді у якої :  
- Краща різниця забитих - пропущених м'ячів у всіх іграх; 
- Результат особистих  зустрічей; 
- Більшій кількості перемог; 
- Більшій кількості забитих м'ячів у всіх іграх; 
- Менша кількість отриманих карток у всіх іграх; 
 
8.3  За рівністю показників, вказаних в пункті 8.2.  цієї статті , місце команд визначається : 
- Жеребкуванням 
 
9. Арбітраж  (Здійснення арбітражу) 
 
9.1  Арбітраж під час рекламної компанії здійснюється у відповідності з діючими «Правилами 
гри в футзал FIFA» 

9.2  Арбітраж  матчів здійснюється арбітрами, рекомендованими КИЇВСЬКИМ ОБ'ЄДНАННЯМ 
АСОЦІАЦІЙ ФУТБОЛУ, при узгодженні з оргкомітетом. 

9.3  Клопотання команд про заміну, призначених на гру арбітрів не приймаються. 

10. Обов’язки та функції арбітра 

10.1  Призначені для проведення гри члени суддівської бригади зобов'язані прибути на 
майданчик, де проводиться гра, не пізніше, ніж за 15 хв. до початку матчу, визначеного розкладом 
ігор. 

10.2  Огляд майданчика , оцінити його якість і готовність до проведення  гри. 

10.3  Перевірити гравців , прізвища яких внесені до рапорту Арбітра. 

10.4  Разом з представниками команд визначити кольори ігрової форми так, щоб не збігалися 
кольори футболок суперників. 

10.5  Перевірити відповідність форми гравців. 

10.6  Одразу після закінчення гри оформити рапорт Арбітра. 

10.7   У рапорті Арбітра необхідно викласти інформацію про всі дисциплінарні санкції 
(попередження та вилучення), що були прийняті відносно гравців або тренерів  та офіційних осіб 
та про будь-які інциденти що виникли до, під час гри та після гри. 

10.8   Рапорт Арбітра передати представнику оргкомітету (Адміністратору) після закінчення гри. 

10. Місце проведення рекламної компанії 

10.1  Ігри проводяться у спортивній споруді (спортивний зал) яка відповідає таким вимогам :  

- Ігровий майданчик , що відповідає вимогам «Правил гри в футзал», розмір 20х40  ; 

- електронне табло ; 

- 4 роздягальні для футболістів команд, 2 з них обладнані душем ; 



- кімната для арбітрів ; 

- зручні місця для розміщення рекламних матеріалів, що підпадають під огляд глядачів та 
телекамер; 

10.2  Адреса - Київ, вул. Дорогожицька, 1 (АРЕНА «ЛІГА БРЕНДІВ») 

11. Відповідальність команд за порушення вимог «Регламенту» і «Правил гри в футзал» 

11.1   Команди, що беруть участь у рекламній компанії, їх керівники які дані команди 
представляють у рекламній компанії - несуть відповідальність за поведінку своїх гравців, 
офіційних осіб і глядачів, а також за безпеку офіційних осіб, які виконують свої функціональні 
обов’язки під час рекламної компанії. 

11.2  Представники команд, тренер та  гравці не мають права втручатися в дії арбітрів матчу. 

11.3  Гравець, який отримав 3 жовті картки в декількох матчах  - пропускає одну наступну гру. 

11.4  Гравець, який отримав 2 жовті картки - в одній грі (червону картку) – вилучається з 
майданчика та пропускає одну наступну гру. 

11.5 Гравець який отримав Червону карту (пряму) – вилучається з майданчика та  пропускає від 2 
до 5 ігор (на розгляд оргкомітету)  

11.6  Нецензурне висловлювання футболістів /тренерів  під час матчу карається  жовтою або 
червоною карткою (на розгляд арбітра). 

11.7 Неспортивна поведінка гравців / тренерів/ представників команд  під час матчу  крається 
вилученням з майданчика (Червона картка) – пропускає від 3-х матчів до вилучення з чемпіонату 
(на розгляд оргкомітету) 

12.  Застосування системи VAR під час проведення рекламної компанії 

12.1 Кожна команда яка приймає участь в рекламній компанії «Чемпіонат з футзалу Parimatch 
Ліга Брендів» має право запросити у арбітрів перегляд спірного ігрового моменту в матчі  за 
допомогою VAR.  

12.2 Кожна команда під час матчу  має право на 1(один) запит на використання арбітрами 
системи VAR для перегляду спірного ігрового моменту в матчі  . 

13. Нагородження 

13.1  Кубки, Медалі, Дипломи та персональні відзнаки.  

Оргкомітет рекламної компанії: 

Директор ТОВ "СПОРТИВНІ ІННОВАЦІЇ"                              М.А. Кисіленко  _______________________________       

Адміністратор                                                                             Ю.О. Ситник  ___________________________________ 

Суддівський корпус: 

Головний арбітр змагань:                                                               О. Філіпов ______________________________________ 

 

 



 

ДОДАТОК №1 

Система проведення рекламної компанії 
 

1. Умови  проведення рекламної компанії 
«Чемпіонат з футзалу Parimatch Ліга Брендів» сезон 2021/2022» 

 
1.1 Учасником рекламної компанії «Чемпіонат з футзалу Parimatch Ліга Брендів» сезон 

2021/2022» може стати будь яка компанія чи колектив з всіх областей і міст України 
  

1.2  Ігровий майданчик – АРЕНА «Ліга Брендів» , розмір 20х40 метрів, паркет. 
 

1.3  Тривалість гри : 
- 2 тайми по 20 хвилин «брудний час» але  кожна остання хвилина тайму «чистий час». 
- Перерва між таймами до 5 хвилин. 
- Кожна з команд має право на один «тайм-аут» в кожному таймі , тривалість до 1хв. 

 
1.4.  М’яч чемпіонату -  Футзальний м’яч (SELECT FUTSAL TORNADO) 
 
1.5. Команді яка не з’явилась на гру або запізнилась більш ніж на 15 хв. зараховується  технічна 

поразка (0:5), а команді суперниці технічна перемога (5:0). 
 
1.6. Всі матчі будуть проходити  згідно медичних рекомендацій МОЗ, щодо проведення 

спортивних заходів під час карантинних обмежень у зв’язку з Пандемією COVID-19. 
 

2. Схема проведення рекламної компанії 
«Чемпіонат з футзалу Parimatch Ліга Брендів» сезон 2021/2022» 

 
2.1.   12 команд  які будуть приймати участь в комплексі рекламних заходів передбачених в 
рамках проведення рекламної компанії  «Чемпіонат з футзалу Parimatch Ліга Брендів» сезон 
2021/2022» 
 
2.2. Чемпіонат проходить в три етапи ( Відбірковий етап, Основний груповий етап та Play-off ) 
 
2.3.  Відбірковий етап : 

-  12 команд – одна відбіркова група  
-  Ігри в групі проходять в одне коло  
-  Команди які посіли 1-6 місця в своїх групах потраплять до «ВИЩОЇ ЛІГИ» 
-  Команди які посіли 7-12 місця в своїх групах потраплять до «ПЕРШОЇ ЛІГИ» 
 

2.4. Основний груповий етап : 
- «ВИЩА ЛІГА» 6 команд \ всі команди грають кожна з кожною в ОДНЕ коло. 
- «ПЕРША ЛІГА» 6 команд \ всі команди грають кожна з кожною в ОДНЕ коло. 
 

2.5. PLAY-OFF (Фінальний етап) : 
- Команди які посіли 1-4 місця «ВИЩА ЛІГА» грають півфінальні матчі (1-4, 2-3), переможці 
півфінальних матчів грають у фіналі, а команди які поступилися в півфіналі, грають матч за 3 
місце. 
- Команди які посіли 5-6 місця «ВИЩА ЛІГА»  завершують участь в рекламній компанії. 

 
- Команди які посіли 1-4 місця «ПЕРША ЛІГА» грають півфінальні матчі (1-4, 2-3), переможці 
півфінальних матчів грають у фіналі, а команди які поступилися в півфіналі, грають матч за 3 
місце. 
- Команди які посіли 5-8 місця «ПЕРША ЛІГА» завершують участь в рекламній компанії. 
 



 
3. НАГОРОДЖЕННЯ 

 
3.1.  Команди нагороджуються кубками, медалями та подарунками від партнерів.  
 
3.2.  Найкращі гравці («Кращий гравець»,«Кращий голкіпер», «Кращий бомбардир») будуть 
нагородженні персональними нагородами та подарунками від партнерів. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оргкомітет рекламної компанії : 

Директор ТОВ "СПОРТИВНІ ІННОВАЦІЇ"                              М.А. Кисіленко  _______________________________       

Адміністратор                                                                            Ю.О. Ситник  ___________________________________ 

Суддівський корпус: 

Головний арбітр змагань:                                                               О. Філіпов ______________________________________ 

 


