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Розділ І. НОРМАТИВНО – ПРАВОВА БАЗА РЕГЛАМЕНТУ
1. Нормативно – правовою базою «Регламенту відкритого чемпіонату
Житомирської області з пляжного футболу сезону 2019 року» (далі Регламент) є:
 Закон України «Про фізичну культуру і спорт» та його доповнення.
 Постанова Кабінету міністрів України «Про порядок підготовки спортивних
споруд та інших спеціально відведених місць для проведення масових та
культурно – видовищних заходів» (1998 р.).
 Правила гри 2008 року зі змінами до Правил 2013 року затвердженими
FIFA.
 Статут Всеукраїнської громадської спілки «Українська асоціація футболу».
 Статут ГС «Житомирська обласна федерація футболу».
 Дисциплінарні правила Української асоціації футболу.
 Дисциплінарний кодекс Житомирської обласної федерації футболу та його
доповнення.
Розділ ІІ. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ РЕГЛАМЕНТУ
Стаття 1. Мета Регламенту
Метою Регламенту є визначення принципів організації та проведення
відкритого чемпіонату Житомирської області з пляжного футболу (далі –
Чемпіонат) під егідою ГС «Житомирська обласна федерація футболу» (далі –
ЖОФФ), порядку, норм і правил, відносин між суб’єктами аматорського на основі
створення системи прав, обов’язків і відповідальності юридичних та фізичних
осіб.
Стаття 2. Завдання Регламенту
1. Привести систему змагань у відповідності до вимог регламентуючих документів
УАФ, ЖОФФ.
2. Встановити порядок здійснення та контролю за організацією і проведенням
змагань.
3. Встановити дисциплінарні та штрафні санкції до порушників Правил гри,
організації та проведення змагань.
Розділ ІІІ. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ЧЕМПІОНАТУ
Стаття 3. Мета чемпіонату
Метою Чемпіонату є залучення як найбільшої кількості людей Житомирської
області до регулярних занять пляжним футболом і його популяризація.
Стаття 4. Завдання чемпіонату
1. Сприяти подальшому розвитку пляжного футболу в Житомирській області.
2. Підвищувати рівень навчально-тренувальної та виховної роботи при підготовці
резерву для команд.
3. Створювати необхідні умови для підготовки та успішного виступу клубних і
збірних команд Житомирської області у Всеукраїнських та міжнародних
змаганнях.
4. Визначати місця команд у турнірній таблиці відповідно до вимог Регламенту.
5. Створювати належні та безпечні умови для учасників змагань і глядачів.

Розділ ІV. УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ ЧЕМПІОНАТУ
Стаття 5. Керівництво змаганнями
1. У відповідності до Статутів УАФ та ЖОФФ, виключне право на загальне
керівництво, контроль і безпосередню організацію та проведення Чемпіонату
належить комітету пляжного футболу ЖОФФ та Управлінню національнопатріотичного виховання, молоді та спорту Житомирської ОДА.
2. Чемпіонат проводяться у відповідності до принципів «Чесної гри», згідно
календаря змагань, затвердженого рішенням комітету пляжного футболу
ЖОФФ.
3. Оперативний контроль за організацією та проведенням Чемпіонату здійснює
Оргкомітет змагань чемпіонату (далі Оргкомітет).
4. Рішення щодо дисциплінарних санкцій затверджує Контрольно-дисциплінарний
комітет ЖОФФ (далі – КДК ЖОФФ).
Стаття 6. Формат проведення змагань
1. Учасники змагань, згідно жеребкування, розподіляються на дві групи. Матчі
в групах проводяться у два кола. По завершенню ігор в групах команди, які
посіли 1-4 місця в групах виходять до 1/4 фіналу. Переможці пар 1/4, 1/2
фіналу та фіналу визначаються в одному матчі. У разі нічийного рахунку по
завершенню основного часу матчу (в іграх 1/4, 1/2 фіналу та фіналі)
команди пробивають серію 9-ти метрових по 1 удару.
Стаття 7. Учасники Чемпіонату
1. Учасниками чемпіонату є команди, які подали заявкові документи до початку
змагань і перерахували внески за участь в змаганнях. Останній терміни подачі
заявкових листів - 16 липня 2019 року. Заявковий внесок на участь в Чемпіонаті
складає 1500 грн.
2. Клуби (команди), що не сплатили відповідні внески у вищезазначені терміни не
допускаються до чемпіонату.
Стаття 8. Календар чемпіонату
1. Календар чемпіонату розробляється Оргкомітетом та затверджується
комітетом пляжного футболу ЖОФФ.
Орієнтовна дата початку Чемпіонату 18 липня 2019 року
2. Ігри проводяться в місті Житомирі, в Гідропарку на полі для пляжного
футболу. Початок матчів: у будні дні - 18.00, 19.00, 20.00; вихідні дні - 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00.
3. Усі учасники чемпіонату повинні дотримуватися календаря чемпіонату.
Виключенням є:
 надзвичайні обставини.
6. Право переносу ігор належить виключно Оргкомітету.
7. Питання щодо переносу гри (ігор) командою (клубом) розглядає Оргкомітет
при умові:




надання командою (клубом) за 3 дні до визначеної у календарі гри (ігор)
відповідного листа з обґрунтуванням причин переносу;
погодження з суперником(-ами) дати проведення перенесеної(-х) гри (ігор)
у терміни, передбачені календарем змагань (резервний день).

Примітка: непогоджений з Оргкомітетом виїзд на міжнародний турнір або
участь команд у будь-яких інших змаганнях (турнірах) під час
проведення чемпіонату, не є підставою для переносу матчів.
8. Команда, що має перенесеними кілька ігор, повинна, в першу чергу, догравати з
тією командою, гра з якою за календарем значиться першою.
9. Командам, що перенесли гру без дозволу Оргкомітету зараховуються технічні
поразки (-:-) та до них застосовуються штрафні санкції. Після повторного
порушення, окрім технічних та штрафних санкцій, КДК ЖОФФ, за поданням
Оргкомітету, може прийняти рішення про відсторонення такої команди (команд)
від змагань.
Стаття 9. Реєстрація футболістів.
1. Футболіст повинен бути зареєстрований для участі в чемпіонаті.
2. Тільки зареєстрований футболіст має право брати участь у чемпіонаті під
егідою ЖОФФ. Актом реєстрації футболіст зобов`язується дотримуватися
статутів, регламентуючих документів та рішень ФІФА, УЄФА, УАФ, ЖОФФ.
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2.
3.
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Стаття 10. Оформлення заявкової документації на участь у чемпіонаті
Заявка команд для участі у чемпіонаті проводиться до 16 липня 2019 року.
Клуб (команда), який(-а) має заборгованість перед ЖОФФ, до заявки не
допускається.
До заявкової документації, яка подається до Оргкомітету входять наступні
документи:
 заявка команди (клубу);
 копію платіжного доручення;
 емблема клубу в електронному вигляді (за наявності).
До надрукованого заявкового листа (форму встановлює Оргкомітет) клуби
можуть вносити не більше 14 гравців та не менше 7 гравців.
Заявковий лист команди підписується керівником клубу (за наявності),
тренером (або капітаном команди) і обов’язково завіряється відповідними
печатками спеціалізованої установи зі спортивної медицини.

Примітка: ЖОФФ та Оргкомітет чемпіонату не несе відповідальність за стан
здоров’я учасників змагань!
6. Клуб, до заявкового листа якого вже внесено 14 гравців, може дозаявити не
більше трьох гравців при умові, що така ж кількість гравців буде відзаявлена
та гравці не виступали за інші команди у відкритому Чемпіонаті Житомирської
області з пляжного футболу 2019р в період між І-м та ІІ-м колом групового
турніру.
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Команди, заявкові листи яких не оформлені у встановленому Оргкомітетом
порядку, до участі у чемпіонаті не допускаються.
Стаття 11. Офіційна процедура перед початком та після закінчення гри
Перед початком гри футболісти команд розташовуються поруч із середньою
лінією поля на відстані 14 м від бокової/бічної лінії поля обличчям до
центральної трибуни. Арбітри розташовуються між командами. Футболісти та
арбітри вітають глядачів підняттям рук над головою.
Футболісти команди гостей розташовуються зліва від арбітра і проходять повз
арбітрів та команду – господаря поля, вітаючи кожного рукопотисканням, після
чого повертаються на початкову позицію, проходячи за футболістами команди –
господаря поля та арбітрами.
Футболісти команди – господаря поля проходять повз арбітрів, вітаючи кожного
рукопотисканням, і повертаються на початкову позицію, проходячи за
арбітрами.
Після привітання арбітр шляхом жеребкування з капітанами команд визначає
право вибору воріт. Капітани при цьому мають обмінятися рукостисканням.
Головні тренери команд мають обмінятися рукостисканням до початку та по
закінченню гри. Ініціатором рукостискання виступає головний тренер командигосподаря.
Після закінчення гри команди розташовуються у центрі поля поруч з арбітрами
на своїх половинах поля. Футболісти дякують глядачам за їх підтримку
оплесками над головою. Капітани команд рукостисканням дякують арбітрам за
проведений матч.
Стаття 12. Порядок допуску футболістів та офіційних осіб до матчу
Перед початком гри Чемпіонату до рапорту арбітра представник клубу повинен
друкованими літерами вписати прізвища та імена не більше 14-ти
футболістів з визначеними на футболках гравців номерами, а також
офіційних осіб, які представлятимуть команду на матчі.
Заміна гравців проводиться з числа футболістів, прізвища яких внесені до листа
рапорту арбітра.
Гравець, не включений до заявкового листа команди, не має права виступати у
складі цієї команди.
Представники команд зобов’язані за 20 хвилин до початку гри надати арбітру
заповнений рапорт з підписом одного з офіційних представників команди
(бланк рапорту надає Оргкомітет).
Офіційна особа команди(клубу), прізвище якої внесено до листа рапорту арбітра
вважається учасником матчу.
Тільки офіційні особи команди(клубу) та запасні футболісти, прізвища яких
внесені до листа рапорту арбітра, мають право перебувати на відведених для них
місцях у технічній зоні під час проведення матчу.

Футболіст, прізвище якого записано до листа рапорту арбітра, вважається
учасником гри, незалежно від того, виходив він на заміну (брав
безпосередньо участь у грі) чи ні.
8.
Команді, яка не виконала вимог цієї статті або за участь у грі:
 незаявленого або дискваліфікованого футболіста;
 заявленого по фальсифікованим документам або з порушенням
встановленого порядку;
зараховуються технічні поразки (-:+) в усіх іграх, де виступав такий
футболіст, і за рішенням КДК ЖОФФ до клубу (команди) застосовуються
штрафні санкції. До тренера цієї команди також застосовуються
дисциплінарні санкції.
9.
Після закінчення гри представники команд зобов’язані у рапорті арбітра
ознайомитися з обліком порушень допущених футболістами у грі,
перевірити прізвища гравців, які відзначилися забитими м`ячами та інше,
внести запис про подання протесту, якщо такий має місце, та поставити
другий особистий підпис на зворотній сторінці рапорту.
10. За фальсифікацію результату гри або рапорту арбітра команді (командам)
зараховується(ються) технічна(і) поразка(и) та застосовуються штрафні
санкції, а також стягнення одного очка з турнірного здобутку команд(и).
Тренери, арбітри та клуби мають нести відповідальність згідно
Дисциплінарного кодексу ЖОФФ.
7.
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Стаття 13. Неявка команди на гру. Відмова від участі у чемпіонаті
За неявку на гру без поважної причини, команді зараховується технічна
поразка (- : +) і до неї застосовуються штрафні санкції, а команді – суперниці
зараховується технічна перемога (+ : -).
Після повторної неявки на гру без поважної причини КДК ЖОФФ за поданням
Оргкомітету може зняти таку команду з чемпіонату.
Якщо команда, яку знято з чемпіонату, провела половину і більше ігор, то їй
зараховуються технічні поразки (- : +) в іграх, які залишились. Якщо менше
половини – результати проведених ігор анулюються. До клубного заліку
команді нараховуються очки, здобуті командою, лише у випадку, якщо вона
зіграла більше 50 % ігор (50% + 1).

Стаття 14. Визначення місць команд у турнірній таблиці
1. Місця команд в турнірній таблиці визначаються за підсумком очок, набраних в
усіх зустрічах даного етапу.
Тривалість гри – 3 тайми по 12 хвилин з 3-и хвилинною перервою.
За перемогу команді нараховується 3 (три) очки, за нічию обом командам
зараховується 1 (одне) очко. За поразку команда очок не отримує - 0 (нуль).
2. При однаковій кількості очок у двох або більше команд, місця визначаються
за наступними показниками:
- за більшою кількістю перемог в іграх між собою даного етапу;
- за більшою кількістю очок в іграх між собою даного етапу;

- за кращою різницею забитих і пропущених м’ячів в іграх між собою даного
етапу;
- за найбільшою кількістю перемог в усіх іграх даного етапу;
- за кращою різницею забитих і пропущених м’ячів в усіх іграх даного
етапу;
- за найбільшою кількістю забитих м’ячів в усіх іграх даного етапу;
- за найбільшою кількістю перемог в усіх іграх змагань;
- за кращою різницею забитих і пропущених м’ячів в усіх іграх змагань;
- за найбільшою кількістю забитих м’ячів в усіх іграх змагань;
- за найменшою кількістю порушень (вилучення – 3 очка, попередження – 1
очко).
3. За рівністю показників, вказаних в п. 2 цієї статті, місця команд визначає
жеребкування, яке проводить Оргкомітет.
Стаття 15. Нагородження
1. Нагородження переможців і призерів чемпіонату проводить Управління
національно-патріотичного виховання, молоді та спорту Житомирської ОДА та
ЖОФФ.
2. Команда, що посіла перше місце нагороджується Кубком та дипломом, гравці
та тренери – «золотими» медалями (згідно заявкового листа).
3. Команда, що посіли друге і третє місця нагороджуються кубками, дипломами,
гравці та тренери - відповідно «срібними» і «бронзовими» медалями (згідно
заявкового листа).
4. За підсумками Турніру за рішенням Оргкомітету можуть бути нагороджені
кращі: «Кращий воротар», «Кращий бомбардир».
Стаття 16. Відповідальність клубу (команди), керівників, тренерів та
футболістів
Керівники клубу (команди), тренери, футболісти, які беруть участь у
чемпіонаті, повинні виконувати всі вимоги «Правил гри» і положень
Регламенту, виявляючи високу дисципліну, організованість, толерантність до
офіційних осіб, інспекторів, арбітрів, суперників та глядачів.
1. Керівники клубу (команди) та тренери несуть відповідальність за поведінку
футболістів своєї команди і не мають права втручатися в дії інспектора та
арбітрів.
2. Клуб несе відповідальність за поведінку своїх глядачів, а також посадових осіб
клубу, які виконують офіційні обов’язки на грі або присутні на стадіоні.
3. Футболісти, спортивний одяг яких не відповідає вимогам «Правил гри …»
або такі, що мають неохайний вигляд, до змагань не допускаються.
4. Представникам команд, тренерам та інспекторам забороняється під час гри
давати будь-які оцінки якості арбітражу.
5. При втручанні тренерів команд або представників клубів в дії арбітра під час
гри, арбітр має право зупинити гру. Команді, представники якої винні у
цьому, зараховується технічна поразка (-:+) та до неї застосовуються

штрафні санкції Визначені КДК ЖОФФ.
6. За недисципліновану поведінку гравців однієї з команд, арбітр має право
зупинити гру, а цій команді зараховується технічна поразка (- : +) та до неї
застосовуються штрафні санкції. Якщо гру не було закінчено з вини обох
команд, відповідна поразка зараховується кожній з команд та до них
застосовуються штрафні санкції.
7. За невиконання (порушення) вимог Регламенту та інших нормативних
документів, до клубу і/або представників застосовується дисциплінарні та
штрафні санкції, встановлені Дисциплінарним кодексом ЖОФФ.
8. Керівники, тренери та футболісти – порушники заслуховуються КДК ЖОФФ,
яка вирішує питання щодо вживання санкцій, визначених положеннями
Дисциплінарного кодексу ЖОФФ.
9. Відповідно статтям Дисциплінарного кодексу ЖОФФ до футболістів та
тренерів команд, футбольних клубів, арбітрів та інспекторів можуть бути
вжиті дисциплінарні, штрафні та інші санкції.
Підставами для притягнення до дисциплінарної відповідальності є:
 попередження, вилучення та інші негативні випадки, які внесені до
рапорту арбітра;
 рапорт інспектору матчу;
 письмова заява офіційного представника ЖОФФ;
 письмова заява керівництва клубу;
 рішення зборів команди клубу;
 відомі негативні факти, яких з різних причин не внесено до рапорту
арбітра.
10. Футболіст, який без поважних причин не з’явився на засідання Оргкомітету
або КДК ЖОФФ, підлягає вжиттю до себе дисциплінарних та накладанню на
клуб (команду) штрафних санкцій.
11. Тільки Команда несе відповідальність за облік попереджень та вилучень
гравців, а також застосованих до них інших дисциплінарних санкцій.
12. Вилучений, дискваліфікований представник клубу (команди) не має права
представляти команду та знаходитись біля неї (в т.ч.: в роздягальні і на лавці
запасних) під час змагань, заповнювати рапорт арбітра та вступати в офіційні
розмови.
13. Арбітр не має права розпочати гру, якщо тренер (представник) клубу
(команди), якого вилучено, позбавлено або який не отримав відповідного
права, вказаного у п. 15 цієї статті, порушує вимоги п.15.
Стаття 17. Протести. Порядок подачі. Розгляд
1. Офіційна особа клубу зобов’язана відразу після закінчення гри внести до
рапорту арбітра запис про подання протесту, якщо такий має місце. Протягом
24-х годин після закінчення гри у обґрунтованому вигляді протест передається
до Оргкомітету, який інформує про це команду - суперницю.
2. Протест розглядається на першому засіданні Оргкомітету після проведеної гри.

4. При подачі протесту на конфлікти, що мали місце до, під час або після гри,
арбітр та інспектор негайно подають свої пояснення до Оргкомітету та
КДК ЖОФФ.
5. Протести на порушення статей Регламенту: «Учасники змагань», «Оформлення
заявкової документації та заявка на участь у змаганнях», подаються до
Оргкомітету протягом всього терміну змагань.
6. Не приймається до розгляду несвоєчасно поданий протест, а також, якщо він
поданий на рішення арбітра у грі:
 призначення чи не призначення штрафного або дев’ятиметрового удару;
 визначення виходу м’яча за межі поля і надання права введення м’яча у гру;
 зараховане або не зараховане взяття воріт;
 попередження або вилучення футболіста з поля.
7. Протести або заяви, що були подані за фактами неетичної поведінки арбітра або
його упереджених дій, суддівства або ставлення до клубу, розглядаються
Комітетом арбітрів та інспекторів ЖОФФ (далі – КАІ ЖОФФ).
8. Рішення КДК ЖОФФ може бути оскаржене виключно у АК ЖОФФ, рішення
якої є остаточним.
Стаття 18. Фінансові умови участі клубів (команд) у чемпіонаті
1. Клуб несе всі витрати, пов’язані з участю у чемпіонаті.
2. Для відшкодування витрат, пов’язаних з організацією та проведенням
чемпіонату, Оргкомітетом затверджуються суми та терміни сплати клубами
заявкових та інших внесків, що перераховуються на р/р ЖОФФ.
3. За рахунок заявкових та інших внесків комітет пляжного футболу ЖОФФ
проводить чемпіонат, веде адміністративну щоденну діяльність:
 виготовлення різноманітної печатної документації (бланки бух. обліку,
заявкові і дозаявкові листи, «паспорти футболістів» учасників змагань,
дипломи різних ступенів, інше) та атрибутики Федерації;
 придбання канцтоварів та методичної літератури.
Розділ V. АРБІТРАЖ
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Стаття 19. Здійснення арбітражу
Харчування арбітрів здійснюється за рахунок Управління національнопатріотичного виховання, молоді та спорту Житомирської ОДА
Арбітраж чемпіонату здійснюється у відповідності з «Правилами гри у
пляжний футбол», змінами і доповненнями до них, затвердженими
Міжнародною Радою футбольних Асоціацій (ФІФА).
Арбітраж здійснюють арбітри, що рекомендовані КА ЖОФФ для проведення
чемпіонату.
Відшкодування витрат пов’язаних з відрядженням арбітрів до місця змагань
складає 300 грн з кожної команди за одну гру. Оплата здійснюється за 15 хв до
початку матчу

Стаття 20. Призначення арбітрів
1. На кожен матч призначаються три арбітри, які наділяються виключними
повноваженнями відносно застосування та трактування «Правил гри», а також
дотримання всіма учасниками гри Регламенту.
2. Призначення арбітрів проводить КА ЖОФФ та погоджує з Комісією по
призначенню арбітрів та інспекторів (далі КПАІ) для проведення змагань з
пляжного футболу в м. Житомирі.
3. У випадку неявки арбітрів, гру за узгодженням з КА ЖОФФ або
представником Оргкомітету може провести за обопільною домовленістю
будь-який з представників команд.
Примітка: тренери команд про неявку арбітра записують до рапорту арбітра у
розділ «зауваження про проведення гри»
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Стаття 21. Обов’язки та функції арбітра
У встановлені КА ЖОФФ терміни, отримати призначення на проведення гри.
Прибути на місце, де проводиться гра, не пізніше ніж за 30 хвилин до її
початку.
У випадку неможливості прибути на гру, відразу будь-якими засобами
повідомити про це Оргкомітет.
Оглянути місце проведення гри, оцінити якість і готовність майданчику для
проведення гри. У випадку непридатності майданчику до гри, арбітр приймає
рішення про її відміну, з відповідним записом до рапорту арбітра.
Разом з представниками команд визначити кольори ігрової форми так, щоб не
збігалися кольори футболок та шортів суперників. У разі однакового кольору
ігрової форми право на вибір кольору форми надається господарю матчу.

Примітка: арбітр, разом з представниками команд, несе відповідальність за
дотримання правил допуску футболістів до гри та перебування тренерів
( інших офіційних осіб ) у відповідних місцях стадіону.
6. Перед початком гри, після закінчення розминки (перед виходом на футбольне
поле), арбітр, спільно з тренерами команд, зобов’язані перевірити відповідно
до «Заявкового листа» особу кожного з гравців команд – учасниць матчу, що
внесені до рапорту арбітра.
7. Одразу після закінчення гри оформити рапорт арбітра.
8. У рапорті арбітра необхідно викласти інформацію про всі дисциплінарні
санкції (попередження та вилучення), що були прийняті відносно футболістів
і/або тренерів та офіційних осіб команд та про будь-які інциденти (травми,
порушення порядку, тощо), що виникли до, під час та після гри.
9. Рапорт арбітра, не пізніше першого (після проведення гри) засідання
Оргкомітету, один із арбітрів повинен здати до Оргкомітету, незалежно від
того, за який тур гра проводилася.

Розділ VІ. ДИСЦИПЛІНАРНІ САНКЦІЇ
Стаття 22. Застосування дисциплінарних санкцій
1. Відповідно до Статуту ЖОФФ виключно органи здійснення футбольного
правосуддя ЖОФФ мають право застосовувати дисциплінарні санкції.
2. Дисциплінарні санкції застосовуються у відповідності із законодавством
України, нормативними документами ФІФА, УЄФА, УАФ, ЖОФФ.
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Стаття 23. Облік порушень, допущених футболістами в іграх
Керівники клубу(команди) зобов’язані самостійно вести облік
дисциплінарних порушень(жовті та червоні картки) отриманих
футболістами в чемпіонаті і несуть за це відповідальність.
Дві жовті картки, отримані в одній грі, прирівнюються до вилучення. У такому
випадку футболіст підлягає дискваліфікації на одну гру без рішення
Оргкомітету, а раніше отримані попередження не анулюються.
За перші три жовті картки, отримані в змаганнях, футболіст
дискваліфікується на одну гру. Відлік строку дії дискваліфікації
починається з першої наступної гри чемпіонату, яку проводить команда
без футболіста, якого було дискваліфіковано.
За кожні наступні три жовті картки футболіст знову пропускає одну гру.
Дискваліфікація відбувається без рішення Оргкомітету.
Клуб, футболісти якого в одній грі отримали 5 і більше карток, підлягає
дисциплінарним санкціям.
Футболіст, вилучений з поля, підлягає дискваліфікації і не має права брати
участі у будь-яких іграх до рішення Оргкомітету, а до клубу (команди)
застосовуються відповідні санкції.
Дисциплінарні порушення жовті та червоні картки), які отримали футболісти
у матчі, за який згодом, одній з команд зараховується поразка - не
відміняються.
Після завершення сезону, дисциплінарні порушення (жовті картки), які
отримували футболісти протягом змагань, анулюються.
Якщо дискваліфікація викликана видаленням гравця з гри, або за інший
дисциплінарний проступок, і перевищує кількість ігор, які залишилися у
поточному сезоні, то частина нездійсненої дискваліфікації, за рішенням
Оргкомітету, може бути перенесена на наступні змагання.

Розділ VІІ. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 24. Розгляд суперечливих питань
Розгляд і вирішення усіх суперечок, які виникають між клубами,
офіційними особами та футболістами - здійснюється, виключно, під
юрисдикцією ЖОФФ.
Стаття 25. Інші питання
1. Рішення з питань недисциплінованої поведінки футболістів, керівників клубів
(команд), тренерів, офіційних осіб клубу, глядачів, інших осіб, які не

визначенні Регламентом, приймає Оргкомітет з наступним розглядом та
затвердженням КДК ЖОФФ.
2. Рішення з інших питань, які не врегульовані Регламентом приймає Оргкомітет
або КДК ЖОФФ на основі чинного законодавства України, вимог ФІФА,
УЄФА, УАФ, з наступним розглядом та затвердженням Виконкомом ЖОФФ.
3. Зміни та доповнення до цього Регламенту розглядаються та затверджуються
комітетом пляжного футболу ЖОФФ.
4. Регламент набуває чинності з моменту його затвердження ЖОФФ і діє до
затвердження нового Регламенту.

