
КИЇВ - 2019 рік 
 

Положення FABU European Builders Cup 2019 
 

FABU European Builders Cup 2019 ПРАВИЛА 
 

Технічні: 

1. Ігрова зона 48 x 28 м. 

2. Розмір воріт 4м x 2м. 

3. Розмір м'яча 5. 

4. Поле зі штучною травою. 

 

Тривалість матчу: 

5. 2 тайми по 20 хвилин. 

6. Перерва в 5 хвилин. 

7. Якщо команда запізнилася на гру (після того як рефері почнуть матч) їй зараховується поразка (5-0). 

8. Суддя зобов'язаний додати додатковий час до гри, якщо матч був зупинений через травми, вилучення і т.п. 
Якщо матч був зупинений через погодні умови, або за інших непередбачених обставин, тоді матч буде 
розпочато в точно тому місці (час і рахунок), коли був зупинений. 
 

Гравці і склад: 

9. Гравці повинні бути мінімум 16 років. Гравці молодше 18 років зобов'язані мати підписаний дозвіл від 
батьків / опікунів. 

10. Гравці повинні бути аматорами. 

11. Команда повинна складатися мінімум з 10, максимум - з 15 гравців. 

12. Кожна команда повинна заповнити "FABU European Builders Cup 2019 Реєстраційну форму"  

мінімум за 14 днів до змагання. 

13. Лише зареєстровані гравці і тренерський штаб можуть перебувати на лаві запасних під час ігор. 

14. Склади не змінюють лаву запасних під час перерви. 

15. Максимум 5 членів тренерського штабу можуть представляти команду під час гри на лавці запасних. 

16. Гравці повинні бути ідентифіковані через пред'явлення ID карти, або паспорта / ксерокопії паспорта. 

17. Після групової стадії гравці повинні показувати свою ID карту або паспорт перед кожним наступним 
матчем. 

18. Гравці без ID не можуть брати участь в матчі. 

19. Ідентифікація гравців проводиться суддями, що обслуговують матч. 

 

Форма: 

20. Кожна команда повинна одягнути домашню / гостьову форму, згідно з розкладом складеним Директором 
Турніру. 

21. Кожна ігрова футболка повинна бути пронумерована від 1 до 99 номера на спині. 

22. Якщо ігрова футболка під час гри прийшла в непридатність, гравець зобов'язаний одягнути футболку з 
номером, який не використовує жоден гравець у грі, а капітан зобов'язаний повідомити про цю заміну судді. 

23. Воротарі повинні мати форму, що відрізняється за кольором від форми команд. 

24. Гравці зобов'язані грати в щитках. 

25. Всі види ігрового взуття дозволені, крім взуття з металевими шипами. 

26. Використання ювелірних прикрас під час гри заборонено. 

 



Суддівство: 

27. Матч обслуговують 2 рефері, кожний на протилежних лініях. Судді мають право: 

a) Починати, зупиняти, продовжувати гру 

b) Попереджати і карати гравців за їх поведінку на і поза футбольним полем 

с) Додавати додатковий час у випадках будь-яку затримку в матчі. 

 

Початок гри: 

28. Менеджер команди / делегат / капітан зобов'язані прибути на місце за 30 хвилин до гри для заповнення 
протоколу матчу. 

29. За 5 хвилин до матчу, команди будуть сповіщені про старт матчу диктором по стадіону. 

30. Суддя дає вибір «орел або решка» капітану команди гостей (по протоколу). Переможець підкидання 
монетки вибирає половину поля, а той, хто програв, починає матч. 

31. Перед початком матчу грає гімн FABU European Builders Cup 2019. Матч починається відразу після 
виконання гімну. 

 

Заміни: 

32. Максимум 6 гравцям однієї команди дозволяється перебувати одночасно на полі під час матчу. 

33. Необмежена кількість замін дозволена. 

34. Заміни дозволені у визначеному місці для замін. 

35. Помилка під час заміни (зайвий гравець на полі) карається жовтою карткою останньому гравцеві, що 
ступив на поле. 

36. Якщо гравець травмувався і покинув поле в іншому місці, гравець , що його замінив, повинен зайти в гру з 
місця для замін, після дозволу судді. 

37. У разі, якщо воротар замінений польовим гравцем, цeй гравець зобов'язаний бути одягнений в ігрову 
форму, що відрізняється кольором від форми його команди. 

 

Підкати: 

38. Підкати не дозволені. 

39. Підкати для зупинки або контролю м'яча дозволені тільки в тому випадку, якщо поруч немає гравця 
суперників. 

40. Підкати визначаються «технічним фолом» з призначенням вільного удару. 

 

Рахунок: 

41. Якщо м'яч залітає у ворота від воротаря суперників, він зараховується як гол. 

42. Гол може бути забитий безпосередньо з удару від воріт. 

43. Якщо матч закінчений внічию, але переможець повинен бути визначений, призначається по 3 пенальті з 
кожного боку. Якщо 3 пенальті не визначили переможця, то призначається ще по одному пенальті, до 
виявлення переможця. 

 

Відновлення гри: 

44. М'яч вводиться з ауту ногою з бокової лінії поля. 

45. Якщо м'яч перетнув гольову лінію (але немає голу), м'яч вводиться в гру ударом від воріт. 

 

Штрафний удар: 

46. Дистанція між м'ячем і суперником повинна бути мінімум 5 метрів. 

47. Якщо м'яч перетнув лінію воріт безпосередньо після удару зі штрафного, зараховується гол. 

 



Жовта і червона картки: 

49. Червона картка видаляє гравця на час, що залишився до кінця гри, а його команда грає наступні 5 хвилин 
в меншості. 

50. Гравець, який отримав пряму червону картку, пропускає наступний матч. 

51. Гравець, який отримав в одній грі 2 жовтих картки отримує червону картку і залишає полe до кінця гри, а 
його команди грає наступні 5 хвилин в меншості. 

52. Гравець, який отримав жовті картки в 3 матчах, пропускає наступний матч. Гравець пропускає матч навіть 
в разі плей-офф. 
53. Директор турніру може виключити гравця з турніру в разі серйозного порушення (насильство по 
відношенню до гравців, суддів, глядачів і т.п.). 
54. Офіційні особи команд є суб'єктами тих же дисциплінарних покарань, що і гравці. 
 
Кваліфікація: 
55. 8 команд виходять до наступного раунду змагання. 
56. У разі рівності очок у групі, розташування команд залежить від: 
a) особистих зустрічей 
b) різниці забитих і пропущених голів 
c) кількості забитих голів 
d) жереба  

 



 Дозволeнe взуття 

Тип взуття Приклад Дозволeно Не дозволено 
Взуття для 

футзалу 

 

✓ 
 

Взуття з 20+ 
маленькими 
eластичними 

шипами 

 

✓ 
 

Взуття с 20+ 
маленькими 

пластиковими 
шипами 

 

✓ 
 

Взуття с 
маленькими і 
менш ніж 20 

пластиковими 
шипами 

 

✓ 
 

Взуття с 
пластиковими 

шипами 

 

✓ 
 

Взуття с 
металевими 

шипами 

 

 × 

 


