ВИТЯГ з Регламенту Чемпіонату міста Миколаєва з футболу 2020
Стаття 6. Система проведення змагань
1. У місті проводяться змагання:
• Розіграш Кубку «Відкриття сезону”, Малого кубку «Відкриття сезону»;
• Чемпіонат міста;
• Розіграш Кубку міста (для команд вищої та першої ліги), Малого кубку міста (для команд другої ліги)
• Розіграш Кубку «Закриття сезону” (для команд вищої та першої ліги), Малого кубку «Закриття сезону» (для
команд другої ліги);
• Розіграш Кубку призерів;
• Матч за Суперкубок міста (Чемпіон міста та володар Кубку міста);
2. Розіграш Кубку «Відкриття сезону» проводиться по завершенню зимової першості та перед початком чемпіонату
міста.
3. Чемпіонат міста проводиться у два кола за схемою «весна-осінь» за круговою системою – на своєму полі та на
полі суперника.
Чемпіонат міста 2020 року проводиться у трьох лігах:
- Вища ліга – 9 команд;
- Перша ліга – 9 команд;
- Друга ліга – 8 команд.
4. Порядок формування ліг чемпіонату визначається КПЗ ФФММ після завершення заявок команд на участь у
змаганнях, враховуючи результати попередніх змагань міста Миколаєва та затверджується Виконкомом ФФММ.
5. Розіграш Кубку міста Миколаєва, Кубку призерів, Кубку «Закриття сезону», Суперкубку міста проводиться після
завершення чемпіонату міста і складається з етапів, кількість і формат проведення яких визначається КПЗ ФФММ.
По завершенню змагань 2020 року відбудеться реорганізація – один футболіст-одна футбольна команда. Кожен
футболіст повинен мати «Паспорт футболіста» УАФ з належністю до відповідної команди. Футболісти, які уже
мають «Паспорт футболіста» УАФ з приналежністю до іншої команди, можуть бути заявленими тільки за команди
Бізнес-ліги. (Стаття 13, пункт 2.3)
Стаття 14. Фінансові умови
1. Клуб несе усі витрати, пов’язані з участю його команди у змаганнях, а також харчування 18 футболістів,
тренера, та представника (усього 20 чоловік) згідно нормативних документів.
2. Для відшкодування витрат, пов’язаних з проведенням змагань, виконком ФФММ затверджує суми та терміни
сплати клубами членських внесків, що перераховуються на р/р ФФММ. Членські внески сплачуються у два етапи.
Перша частка - перед початком чемпіонату міста, друга частка – перед початком зимової першості.
3. Сума першої частки річного членського внеску команд становить:
- Вища та Перша ліга - 3000 грн.
- Друга ліга - 2000 грн.
Членські внески перераховуються за такими реквізитами:
Федерація футболу міста Миколаєва, р/р № UA243266100000026003053209901 в АТ КБ ПРИВАТБАНК, код
ЄДРПОУ 34033526, МФО 326610, з призначенням «Річний членський внесок за 2020 рік» (перша частина).
4. Розміри винагород за арбітраж та спостереження арбітражу матчів чемпіонату/розіграшу Кубка міста з футболу
серед аматорських команд 2020 року команди оплачують навпіл:
Податки і платежі
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5. Виплати винагород бригаді арбітрів (арбітр, два асистента арбітра, спостерігач арбітражу чи делегат)
здійснюють обидві команди – навпіл. Розміри винагород повинні бути збільшені на розмір нарахувань на доходи
фізичних осіб. Такі виплати повинні бути здійснені в день проведення матчу, не пізніше, ніж за 30 хв. до його
початку.
6. Оплата витрат, пов’язаних з організацією матчу чемпіонату, а саме: оренда стадіону, оплата послуг
медпрацівника, проводиться за рахунок приймаючої команди.
7. Усі витрати, пов’язані з організацією і проведенням матчів Кубка міста команди ділять навпіл. Але, якщо
зустрічаються дві команди вищої та першої ліги - оренду стадіону та оплату медпрацівника забезпечує команда
вищої ліги.
8. Витрати, пов’язані з організацією і проведенням матчу Суперкубку міста, несуть команди учасники матчу.
9. Після матчу здійснюється виплата гонорару медпрацівнику у розмірі 80-100 грн.
10. Харчування учасників у дні змагань (згідно з календарем) - 100 гривень (наказ Управління у справах
фізичної культури і спорту ММР №117 від 29.08.2019 р. ) на чоловіка в день за рахунок організацій, які беруть
участь.
11. Якщо матч не відбувся з вини однієї з команд, виплати винагород за арбітраж та спостереження арбітражу
здійснюються в 1/2 від повного обсягу, за умови, якщо арбітри та спостерігач арбітражу прибули на місце
проведення матчу.
Голова ФФММ
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