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РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
№ 14/11-12 
11 січня 2011 року 
Про проведення фінального етапу Чемпіонату 
України з футзалу серед команд дівчат 
середньої вікової категрії (1997-1998 р.н.) 
спортивного сезону 2011 - 2012 років 

Згідно з планом - календарем всеукраїнських змагань з футзалу серед жіночих команд 
спортивного сезону 2011 - 2012 років та на підставі рішення комітету жіночого футзалу АМФУ 
(протокол № 12 від 05 січня 2012 року) 

РОЗПОРЯДЖАЮСЬ: 
Параграф І. 

1. Провести фінальний етап Чемпіонату України з футзалу серед команд дівчат середньої 
вікової категорії (1997-1998 р.н.) у м. Гребінка, Полтавська область у період з 09 по 12 
лютого 2012 року. 

2. Відповідальність за організацію та проведення змагань покласти на ДФК «Надія» м. 
Гребінка Полтавська область (Жила Володимир Леонідович) 

3. Головним суддею змагань призначити Чупіса Костянтина Володимировича. 
4. Представником комітету жіночого футзалу АМФУ призначити Новікова Сергія 

Анатолійовича. 
5. Призначити для обслуговування матчів відбіркового етапу арбітрів АМФУ: Чуиіс 

Костянтин, Узол Тетяна, Симоненко Сергій, Зінченко Володимир. 
6. Затвердити склад груп фінального етапу змагань та систему розіграшу турніру: 

Група А Група Б 
1 «Надія-ДЮСШ» м. Гребінка 1 «КОЛІСП» м. Костопіль 
2 «Нафтохімік-ДЮСШ-3» м. Ів.-Франківськ 2 «Багіра-ДЮСШ» м. Кр. Лиман 
3 «Наддвірняночка» м. Надвірна 3 «Жайвір» м. Шпола 
4 «Лідер» м. Кобеляки 4 «Медик» м. Моршин 

7. 

8. 

9. 

Команди - учасниці турніру оплачують роботу арбітрів на основі дольової участі згідно 
норм витрат, затверджених Виконкомом АМФУ на поточний спортивний сезон. 
Організація, що відповідає за проведення змагань несе організаційні витрати згідно вимог 
Регламенту про проведення Всеукраїнських змагань з футзалу серед жіночих та дівочих 
команд, а також оплачує проїз, проживання, добові у дорозі та харчування в дні змагань 
арбітрам, головному судді та представнику комітету, забезпечує медичне обслуговування 
турніру, охорону громадського порядку та безпеку учасників змагань, придбання 
нагородної атрибутики та забечення технічною документацією проведення турніру. 
Головному судді змагань прозвітуватися в комітеті жіночого футзалу АМФУ протягом 
трьох днів після закінчення п 

Голова комітету 
Ґ 

L i В.Д. Завальний 
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№ 22-4/11 - 12 
від 16 січня 2012 року 

Керівникам жіночих футзальних 
клубів, директорам ДЮСШ, 
СДЮШОР, УОР 

Згідно з рішенням Комітету жіночого футзалу АМФУ (протокол № 12 від 05 
січня 2012 року) фінальний етап Чемпіонату України з футзалу серед команд дівчат 
середньої вікової категорії (1997-1998 р.н.) буде проходити у період з 09 по 12 лютого 
2012 року у м. Гребінка Полтавська область. 

До участі у вищевказаних змаганнях викликається команда 

«Жайвір» м. Шпола, Черкаська область 

Витрати на участь у змаганнях (проїзд, проживання, добові у дорозі, харчування у 
дні змагань, оплату роботи арбітрів - на основі дольової участі згідно норм витрат, 
затверджених Виконкомом АМФУ на поточний спортивний сезон) здійснюють 
організації, що відряджають команди на змагання. 

Відповідальність за організацію та проведення змагань у покладено на ДФК 
«Надія» м. Гребінка Полтавська область (Жила Володимир Леонідович - 066 740-82-95). 

Керівництво клубу повинно поінформувати комітет про участь у фінальній частині 
змагань за 14 днів до її початку, а також приймаючу організації про час прибуття на 
змагання, узгодити питання проживання та харчування не пізніше як за 3 дні до початку 
змагань. 

За додатковою інформацією звертатися до комісії з проведення змагань (Червоний 
Олександр Володимирович - 097 925-75-90, Чупіс Костянтин Володимирович - 066 981-
16-06). 

Голова комітету В.Д. Завальний 
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№ 22-4/11 - 12 
від 16 січня 2012 року 

Керівникам жіночих футзальних 
клубів, директорам ДЮСШ, 
СДЮШОР, УОР 

Згідно з рішенням Комітету жіночого футзалу АМФУ (протокол № 12 від 05 
січня 2012 року) фінальний етап Чемпіонату України з футзалу серед команд дівчат 
середньої вікової категорії (1997-1998 р.н.) буде проходити у період з 09 по 12 лютого 
2012 року у м. Гребінка Полтавська область. 

До участі у вищевказаних змаганнях викликається команда 

«Лідер» м. Кобеляки, Полтавська область 

Витрати на участь у змаганнях (проїзд, проживання, добові у дорозі, харчування у 
дні змагань, оплату роботи арбітрів - на основі дольової участі згідно норм витрат, 
затверджених Виконкомом АМФУ на поточний спортивний сезон) здійснюють 
організації, що відряджають команди на змагання. 

Відповідальність за організацію та проведення змагань у покладено на ДФК 
«Надія» м. Гребінка Полтавська область (Жила Володимир Леонідович - 066 740-82-95). 

Керівництво клубу повинно поінформувати комітет про участь у фінальній частині 
змагань за 14 днів до її початку, а також приймаючу організації про час прибуття на 
змагання, узгодити питання проживання та харчування не пізніше як за 3 дні до початку 
змагань. 

За додатковою інформацією звертатися до комісії з проведення змагань (Червоний 
Олександр Володимирович - 097 925-75-90, Чупіс Костянтин Володимирович - 066 981 -
16-06). 

Голова комітету В.Д. Завальний 
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№ 22-4/11 - 12 
від 16 с ічня 2012 року 

Керівникам жіночих футзальних 
клубів, директорам ДЮСШ, 
СДЮШОР, УОР 

Згідно з рішенням Комітету жіночого футзалу АМФУ (протокол № 12 від 05 
січня 2012 року) фінальний етап Чемпіонату України з футзалу серед команд дівчат 
середньої вікової категорії (1997-1998 р.н.) буде проходити у період з 09 по 12 лютого 
2012 року у м. Гребінка Полтавська область. 

До участі у вищевказаних змаганнях викликається команда 

«Надія-ДЮСШ» м. Гребінка, Полтавська область 

Витрати на участь у змаганнях (проїзд, проживання, добові у дорозі, харчування у 
дні змагань, оплату роботи арбітрів - на основі дольової участі згідно норм витрат, 
затверджених Виконкомом АМФУ на поточний спортивний сезон) здійснюють 
організації, що відряджають команди на змагання. 

Відповідальність за організацію та проведення змагань у покладено на ДФК 
«Надія» м. Гребінка Полтавська область (Жила Володимир Леонідович - 066 740-82-95). 

Керівництво клубу повинно поінформувати комітет про участь у фінальній частині 
змагань за 14 днів до її початку, а також приймаючу організації про час прибуття на 
змагання, узгодити питання проживання та харчування не пізніше як за 3 дні до початку 
змагань. 

За додатковою інформацією звертатися до комісії з проведення змагань (Червоний 
Олександр Володимирович - 097 925-75-90, Чупіс Костянтин Володимирович - 066 981-
16-06) . 

Голова комітету В.Д. Завальний 
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№ 22-3/11 - 12 
від 16 с ічня 2012 року 

Керівникам жіночих футзальних 
клубів, директорам ДЮСШ, 
СДЮШОР, УОР 

Згідно з рішенням Комітету жіночого футзалу АМФУ (протокол № 12 від 05 
січня 2012 року) фінальний етап Чемпіонату України з футзалу серед команд дівчат 
середньої вікової категорії (1997-1998 р.н.) буде проходити у період з 09 по 12 лютого 
2012 року у м. Гребінка Полтавська область. 

До участі у вищевказаних змаганнях викликається команда 

«Наддвірняночка» м. Надвірна, Івано-Франківська обл. 

Витрати на участь у змаганнях (проїзд, проживання, добові у дорозі, харчування у 
дні змагань, оплату роботи арбітрів - на основі дольової участі згідно норм витрат, 
затверджених Виконкомом АМФУ на поточний спортивний сезон) здійснюють 
організації, що відряджають команди на змагання. 

Відповідальність за організацію та проведення змагань у покладено на ДФК 
«Надія» м. Гребінка Полтавська область (Жила Володимир Леонідович - 066 740-82-95). 

Керівництво клубу повинно поінформувати комітет про участь у фінальній частині 
змагань за 14 днів до її початку, а також приймаючу організації про час прибуття на 
змагання, узгодити питання проживання та харчування не пізніше як за 3 дні до початку 
змагань. 

За додатковою інформацією звертатися до комісії з проведення змагань (Червоний 
Олександр Володимирович - 097 925-75-90, Чупіс Костянтин Володимирович - 066 981-
16-06). 

Голова комітету J / і В.Д. Завальний 
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№ 22-1 /11 - 12 
від 16 січня 2012 року 

Керівникам жіночих футзальних 
клубів, директорам ДЮСШ, 
СДЮШОР, УОР 

Згідно з рішенням Комітету жіночого футзалу АМФУ (протокол № 12 від 05 
січня 2012 року) фінальний етап Чемпіонату України з футзалу серед команд дівчат 
середньої вікової категорії (1997-1998 р.н.) буде проходити у період з 09 по 12 лютого 
2012 року у м. Гребінка Полтавська область. 

До участі у вищевказаних змаганнях викликається команда 

«КОЛІСП» м. Костопіль, Рівненська область 

Витрати на участь у змаганнях (проїзд, проживання, добові у дорозі, харчування у 
дні змагань, оплату роботи арбітрів - на основі дольової участі згідно норм витрат, 
затверджених Виконкомом АМФУ на поточний спортивний сезон) здійснюють 
організації, що відряджають команди на змагання. 

Відповідальність за організацію та проведення змагань у покладено на ДФК 
«Надія» м. Гребінка Полтавська область (Жила Володимир Леонідович - 066 740-82-95). 

Керівництво клубу повинно поінформувати комітет про участь у фінальній частині 
змагань за 14 днів до її початку, а також приймаючу організації про час прибуття на 
змагання, узгодити питання проживання та харчування не пізніше як за 3 дні до початку 
змагань. 

За додатковою інформацією звертатися до комісії з проведення змагань (Червоний 
Олександр Володимирович - 097 925-75-90, Чупіс Костянтин Володимирович - 066 981-
16-06). 

Голова комітету В.Д. Завальний 

MITSUBISHI 
MOTORS 

NIKO 
ТОРГОВИМ ДІМ 'ШКО 

http://www.futsai.com.ua
mailto:futsal2008@mail.ru
http://www.futsal.com.ua
mailto:futsal2008@mail.ru


Асоціація міні-футболу України 

Futsal Association of Ukraine 

КОМІТЕТ ЖІНОЧОГО 
ФУТЗАЛУ 

01133 Україна, Київ 
пров. Лабораторний 7-А 
Будинок футболу, оф.314 
Тел. ++380 44 521 05 58 
Факс ++380 44 521 05 58 
р/р 260023010501 вТОВ 
"Комерційний банк "Даніель" 
м. Києва МФО 380980 
код 20026349 
www.futsal.com.ua 
futsal2008@mail.ru 

House of football, office 314 
Laboratorna St. 7-A, Kyiv 
Ukraine 01133 
Phone ++380 44 521 05 58 
Fax ++380 44 521 05 58 
Account 260023010501 in 
Commercial bank "Daniel" Ltd 
MFO 380980 
Code 20026349 
www.futsal.com.ua 
futsal2008@mail.ru 

№ 2 2 - 1 / 1 1 - 1 2 
від 16 с ічня 2012 року 

Керівникам жіночих футзальних 
клубів, директорам ДЮСШ, 
СДЮШОР, УОР 

Згідно з рішенням Комітету жіночого футзалу АМФУ (протокол № 12 від 05 
січня 2012 року) фінальний етап Чемпіонату України з футзалу серед команд дівчат 
середньої вікової категорії (1997-1998 р.н.) буде проходити у період з 09 по 12 лютого 
2012 року у м. Гребінка Полтавська область. 

До участі у вищевказаних змаганнях викликається команда 

«Медик» м. Моршин 

Витрати на участь у змаганнях (проїзд, проживання, добові у дорозі, харчування у 
дні змагань, оплату роботи арбітрів - на основі дольової участі згідно норм витрат, 
затверджених Виконкомом АМФУ на поточний спортивний сезон) здійснюють 
організації, що відряджають команди на змагання. 

Відповідальність за організацію та проведення змагань у покладено на ДФК 
«Надія» м. Гребінка Полтавська область (Жила Володимир Леонідович - 066 740-82-95). 

Керівництво клубу повинно поінформувати комітет про участь у фінальній частині 
змагань за 14 днів до її початку, а також приймаючу організації про час прибуття на 
змагання, узгодити питання проживання та харчування не пізніше як за 3 дні до початку 
змагань. 

За додатковою інформацією звертатися до комісії з проведення змагань (Червоний 
Олександр Володимирович - 097 925-75-90, Чупіс Костянтин Володимирович - 066 981-
16-06). 

Голова комітету 
гЗ1 

В.Д. Завальний 

MITSUBISHI 
MOTORS 

NIKO 
y.jü'J.'l.'.KIM.Ü 

http://www.futsal.com.ua
mailto:futsal2008@mail.ru
http://www.futsal.com.ua
mailto:futsal2008@mail.ru
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Futsal Association of Ukraine 

КОМІТЕТ ЖІНОЧОГО 
ФУТЗАЛУ 

01133 Україна, Київ 
пров. Лабораторний 7-А 
Будинок футболу, оф.314 
Тел. ++380 44 521 05 58 
Факс ++380 44 521 05 58 
р/р 260023010501 вТОВ 
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м. Києва МФО 380980 
код 20026349 
www.futsal.com.ua 
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futsal2008@mail.ru 

House of football, office 314 
Laboratorna St. 7-A, Kyiv 
Ukraine 01133 
Phone ++380 44 521 05 58 
Fax ++380 44 521 05 58 
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№ 22/11 - 12 
від 16 с ічня 2012 року 

Керівникам жіночих футзальних 
клубів, директорам ДЮСШ, 
СДЮШОР, УОР 

Згідно з рішенням Комітету жіночого футзалу АМФУ (протокол № 12 від 05 
січня 2012 року) фінальний етап Чемпіонату України з футзалу серед команд дівчат 
середньої вікової категорії (1997-1998 р.н.) буде проходити у період з 09 по 12 лютого 
2012 року у м. Гребінка Полтавська область. 

До участі у вищевказаних змаганнях викликається команда 
«Нафтохімік-ДЮСШ-3» м. Івано-Франківськ 

Витрати на участь у змаганнях (проїзд, проживання, добові у дорозі, харчування у 
дні змагань, оплату роботи арбітрів - на основі дольової участі згідно норм витрат, 
затверджених Виконкомом АМФУ на поточний спортивний сезон) здійснюють 
організації, що відряджають команди на змагання. 

Відповідальність за організацію та проведення змагань у покладено на ДФК 
«Надія» м. Гребінка Полтавська область (Жила Володимир Леонідович - 066 740-82-95). 

Керівництво клубу повинно поінформувати комітет про участь у фінальній частині 
змагань за 14 днів до її початку, а також приймаючу організації про час прибуття на 
змагання, узгодити питання проживання та харчування не пізніше як за 3 дні до початку 
змагань. 

За додатковою інформацією звертатися до комісії з проведення змагань (Червоний 
Олександр Володимирович - 097 925-75-90, Чупіс Костянтин Володимирович - 066 981-
16-06). 

Голова комітету В.Д. Завальний 

http://www.futsal.com.ua
mailto:amfu@mail.ru
mailto:futsal2008@mail.ru
http://www.futsal.com.ua
mailto:amfu@mail.ru
mailto:futsal2008@mail.ru
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№ 22-4/11 - 12 
від 16 січня 2012 року 

Керівникам жіночих футзальних 
клубів, директорам ДЮСШ, 
СДЮШОР, УОР 

Згідно з рішенням Комітету жіночого футзалу АМФУ (протокол № 12 від 05 
січня 2012 року) фінальний етап Чемпіонату України з футзалу серед команд дівчат 
середньої вікової категорії (1997-1998 р.н.) буде проходити у період з 09 по 12 лютого 
2012 року у м. Гребінка Полтавська область. 

Витрати на участь у змаганнях (проїзд, проживання, добові у дорозі, харчування у 
дні змагань, оплату роботи арбітрів - на основі дольової участі згідно норм витрат, 
затверджених Виконкомом АМФУ на поточний спортивний сезон) здійснюють 
організації, що відряджають команди на змагання. 

Відповідальність за організацію та проведення змагань у покладено на ДФК 
«Надія» м. Гребінка Полтавська область (Жила Володимир Леонідович - 066 740-82-95). 

Керівництво клубу повинно поінформувати комітет про участь у фінальній частині 
змагань за 14 днів до її початку, а також приймаючу організації про час прибуття на 
змагання, узгодити питання проживання та харчування не пізніше як за 3 дні до початку 
змагань. 

За додатковою інформацією звертатися до комісії з проведення змагань (Червоний 
Олександр Володимирович - 097 925-75-90, Чупіс Костянтин Володимирович - 066 981-
16-06). 

До участі у вищевказаних змаганнях викликається команда 

«Багіра-ДЮСШ» м. Красний Лиман, Донецька область 

Голова комітету В.Д. Завальний 

4 
M- Щ, 
MITSUBISHI 

MOTORS adidas 
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