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1. Система проведення змагань

Система проведення змагань затверджується Оргкомітетом «В9ку»
індивідуально під кожен регіон і залежить від кількості команд, ліг,
особливостей окремо взятого регіону (див. у додатках).
2. Відведенний час на матч
Офіційна тривалість матчу: 2 тайми по 20 хвилин «брудного» часу (в залежності
від формату проведення змагань тривалість гри може бути змінена). Оргкомітет
«В9ку» залишає за собою право вносити зміни в даний пункт в залежності від
зміни формату змагань (турніри вихідного дня, Кубок України «В9ку», інші
кубкові змагання). Арбітр має право зупинити час при тайм-аутах, при
затримках гри в єпізодах більше ніж 10-15 секунд. Команда має право взяти
один таймаут у кожному з таймів матчу. Тривалість тайм-ауту складає 45 секунд.
3. Учасники змагань
До участі у змаганнях допускаються аматорські команди, які надали
заявку та перерахували вступний внесок до початку змагань, зобов’язуються
виконувати регламентні норми та рішення Оргкомітету «В9ку».
До участі в іграх чемпіонату не допускаються гравці, які заявлені та паралельно
виступають за команди футзальної Екстра-ліги України та вищих ліг з футзалу
іноземних держав. В іншому випадку, якщо такий гравець візьме участь у матчах
турніру «В9ку», команді буде зарахована технічна поразка в усіх матчах, в яких
грав цей гравець.
На момент подання заявки на участь у турнірі кожен гравець команди має
досягнути 15-річного віку.
4. Календар змагань
4.1 Після проведення жеребкування буде опубліковано попередній розклад,
після чого представники команд протягом часу, зазначеного Оргкомітетом
«В9ку», мають право внести свої побажання стосовно календаря матчів своєї
команди. Оргкомітет «В9ку» після закінчення періоду прийому корегувань
календаря матчів від організаторів команд формує остаточний розклад змагань.
4.2 Оргкомітет «В9ку» в разі унеможливлення внесення поправок у календар
змагань залишає за собою право затвердити остаточний розклад матчів і діяти
надалі згідно Регламенту.
4.3 Після затвердження розкладу Оргкомітет «В9ку» не може змінювати час на
прохання організаторів команд.
4.4 У випадку непорозумінь з орендодавцями футбольних майданчиків у місцях
проведення турніру та інших форс-мажорних обставин Оргкомітет «В9ку»
залишає право за собою змінювати затверджений розклад матчів.

5. Оформлення заявочної документації на участь у змаганнях.
Порядок заявки команди на турнір
5.1 Сплатити вступний внесок у розмірі, зазначеному на офіційному сайті
турніру відповідно до кожного міста (в коментарях до платежу обов’язково
вказати місто та назву команди)
5.2 Повідомити технічного адміністратора про проведення платежу, (скинути
скріншот, фото чеку) на вайбер 0984277185
5.3 Техадмін створює профіль команди на сайті «В9ку», надає капітану доступ
до особистого кабінету та подальші інструкції.
5.4 Капітан з особистого кабінету заповнює склад команди та завантажує фото
кожного гравця, емблему команди (за наявності)
5.5 Команда бере участь у жеребкуванні.
5.6 Команди, які мають фінансові борги перед турніром, до участі в турнірі не
допускаються.
6. Склад команди та дозаявка гравців
6.1 Команди можуть вносити до заявки не більше 18 гравців, але не меньше 8
гравців.
6.2 Команда має право перед кожним туром змагань щочетверга з 00:00 до 21:00
відзаявити то дозаявити нових гравців (кількість дивитися в додатках по кожному
місту), але так, щоби загальна кількість не перевищувала 18 гравців.
6.3 На останній тур проведення регулярного чемпіонату дозаявляти гравців
забороняється.
6.4 Гравці команди, яка знялась з турніру до його закінчення, не мають права
переходити до складу інших команд, які беруть участь у змаганнях «В9ку», до
закінчення сезону.
7. Вимоги до ігрової форми (екіпіровки)
7.1 Ігрова форма гравця складається з футболки, шортів, гетрів і футбольного
взуття (без пластикових шипів).
7.2 На футболці обов’язково повинен бути номер, за яким прізвище та ім`я
гравця запноситься до протоколу арбітра (якщо немає футболок з номерами,
адміністрація надає ігрові манішки з номерами).
7.3 Кольори футболок гравців однієї команди під час гри повинні бути одного
відтінку.
7.4 Футболка воротаря за кольором повинна відрізнятися від футболок гравців
обох команд і арбітрів.
7.5 Гравець, екіпіровка якого не відповідає Правилам гри і вимогам цієї статті, до
гри не допускається або зобов’язаний замінити невідповідну екіпіровку на
відповідну.
На випадок збігу кольорів ігрової форми команд – команда, котра зобов’язана
змінити колір форми або вдягти надані організаторами манішки, вирішується

шляхом жеребкування (окрім випадків, коли команди грають в два кола і більше
– у цьому випадку команда, що грає «в гостях», змінює колір форми або вдягає
надані організаторами манішки).
8. Офіційна процедура перед початком і після закінчення гри
8.1 Перед початком гри команди розташовуються в центрі майданчика обличчям
до центральної трибуни. Арбітри розташовуються між командами.
8.2 Гравці команди гостей розташовуються ліворуч від арбітрів і проходять повз
арбітрів та команду–господаря, вітаючи кожного рукостисканням, після чого
повертаються на початкову позицію, проходячи за гравцями команди–господаря
та арбітрами.
8.3 Гравці команди–господаря проходять повз арбітрів, вітаючи кожного
рукостисканням, і повертаються на початкову позицію, проходячи за арбітрами.
8.4 Після привітання капітани команд за допомогою жереба розігрують право
вибору воріт.
8.5 По завершенню матчу, після об’явлення диктором кращого гравця матчу,
обидві команди мають підтримати оплесками даного гравця.
9. Участь у грі
9.1 Перед початком гри до Рапорту арбітра представник клубу повинен вписати
ігрові номери гравців навпроти прізвищ та імен. Дописувати до протокола
прізвища гравців самостійно, без попереднього узгодження з Комітетом «В9ку»,
забороняється.
9.2 Представники команд зобов’язані за 5 хвилин до початку гри надати арбітру
(представнику Комітету «В9ку») заповнений Рапорт арбітра із зазначеними
номерами кожного з гравців та підписом одного з офіційних представників
команди. Після закінчення гри представники команд мають право ознайомитися
з обліком порушень, допущених футболістами у грі, перевірити прізвища гравців,
які відзначилися забитими м`ячами та інше, повідомити про подання протесту,
якщо такий має місце.
Примітка. Номери на футболках гравців повинні відповідати номерам, під якими
вони внесені до Рапорту арбітра.
9.3 Гравець, прізвище та номер якого внесені до Рапорту арбітра, вважається
учасником гри, незалежно від того, виходив він на майданчик чи ні.
9.4 За участь у грі гравця незаявленого або дискваліфікованого, заявленого по
фіктивним документам або з порушенням встановленого порядку, незалежно від
того, внесено його прізвище та ім’я до Рапорту арбітра чи ні, команді
зараховуються технічна поразка в даному матчі (0:5).
9.5 Представник команди повинен розрахуватися за гру перед початком матчу.
10. Неявка команди на гру. Відмова від участі у змаганнях

10.1 За неявку на гру за розкладом матчів команді зараховується технічна
поразка (0:5) і до неї застосовуються штрафні санкції в розмірі внеску за один
матч, а команді–суперниці зараховується технічна перемога (5:0) без стягнення
коштів за матч, який не відбувся.
10.2 Після повторної неявки на гру за розкладом матчів Виконком «В9ку» за
поданням Комітету «В9ку» може зняти таку команду зі змагань.
10.3 Якщо команда, яку знято зі змагань, провела половину чи більше матчів,
передбачених календарем, то їй зараховуються технічні поразки (0:5) в матчах,
які залишились. Результати зіграних матчів за участі такої команди, та турнірне
становище з урахуванням таких результатів, залишаються без змін. Якщо
команда, яку знято зі змагань, провела менше половини матчів, передбачених
календарем, результати

проведених ігор анулюються. У такому випадку

організатори змагань можуть влючити до даного турніру нову команду.
10.4 Команді, яка запізнилася на матч більше ніж на 15 хвилин від закінчення
попереднього матчу, зараховується технічна поразка (0:5) та стягується сума
внеску за матч у повному обсязі.
11. Визначення місць команд у турнірній таблиці
11.1 Місця команд визначаються за сумою очок, набраних в усіх іграх
чемпіонату (турніру). За перемогу нараховується 3 (три) очки, за нічию – 1 (одне)
очко, за поразку очки не нараховуються.
11.2 У всіх випадках у разі рівності турнірних очок у двох або більше команд
перевага надається команді, яка:
1) має кращу різницю забитих і пропущених м’ячів у матчах між собою;
2) найбільшу кількість забитих м’ячів у матчах між собою;
3) кращу загальну різницю забитих і пропущених м’ячів;
4) краща загальну кількість забитих м’ячів;
5) має меншу загальну кількість червоних карток;
6) має меншу загальну кількість жовтих карток.
У разі повної рівності показників між такими командами Оргкомітет «В9ку»
залишає за собою право призначити додаткові варіанти та методи визначення
переможця.
12.1 Перехід команди з ліги в лігу за підсумками змагань
Переходи команд з ліги в лігу регулюються Оргкомітетом «В9ку» з урахуванням
спортивного принципу. Формування складів ліг покладається на Комітет «В9ку».

13. Нагородження

13.1 Нагородження переможців і призерів чемпіонату, кубкових та інших
змагань проводить Оргкомітет «В9ку».

Команди, що посіли 1-3 місця в турнірі, нагороджується кубком і дипломом,
гравці та тренери – медалями.
13.2 Нагороджуються гравці, які зіграли за команду не менше ніж 3 (три) матчі.
13.3 Команда–переможець найвищого дивізіону чемпіонату міста отримує право
взяти участь у розіграші Фінальної частини чемпіонату України або
Всеукраїнського кубку – на визначення Оргкомітету «В9ку».
13.4 Нагородженню підлягають гравці, які зіграли за команду не менше ніж 3
(три) матчі.
13.5 У кожному дивізіоні визначаються лауреати сезону у номінаціях: «Кращий
воротар», «Кращий захисник», «Кращий бомбардир», «Кращий асистент» і
«Кращий гравець».
14. Відповідальність команди, керівників, тренерів і гравців
14.1 Керівники команд, тренери, гравці, які беруть участь у змаганнях, повинні
виконувати всі вимоги Правил гри та положень Регламенту, виявляючи високу
дисципліну, організованість, толерантність до офіційних осіб, адміністраторів,
арбітрів, суперників і глядачів.
14.2 Керівники команди та тренери несуть відповідальність за поведінку гравців
своєї команди і не мають права втручатися в дії арбітрів.
14.3 За будь-який прояв насильства і будь-яких дій, що завдають шкоди здоров'ю
співробітників «В9ку», в тому числі суддів і глядачів, команда, а також особа, яка
вчинила дану дію, несе дисциплінарну та матеріальну відповідальність. Команда
несе відповідальність за поведінку своїх глядачів, а також посадових осіб, які
виконують офіційні обов’язки або присутні на грі.
14.4 Гравці, спортивний одяг яких не відповідає вимогам Правил гри, до змагань
не допускаються.
14.5 Представникам команд, тренерам, адміністраторам забороняється під час
гри давати будь-які оцінки якості арбітражу.
14.6 При втручанні тренерів команд або представників команд в дії арбітра під
час гри, арбітр має право припинити гру. Команді, представники якої винні в
цьому, зараховується технічна поразка (0:5), до неї застосовуються штрафні
санкції згідно Дисциплінарного кодексу «В9ку».
14.7 За брутальну/агресивну поведінку гравців однієї з команд арбітр має право
припинити гру. Цій команді зараховується технічна поразка (0:5), до цієї
команди застосовуються штрафні санкції згідно Дисциплінарного кодексу
«В9ку». Якщо гру не було закінчено з провини обох команд, відповідна поразка
зараховується кожній з команд, до них обох застосовуються штрафні санкції.
14.8 За невиконання (порушення) вимог Регламенту до команди або її
представників застосовується дисциплінарні та штрафні санкції, встановлені
рішенням Контрольно-дисциплінарного комітету «В9ку» (далі – КДК «В9ку»).
14.9 Керівники, тренери та гравці, які порушили вимоги Регламенту,
заслуховуються Експертною комісією «В9ку», яка вирішує питання щодо
вживання санкцій, визначених положеннями Дисциплінарного кодексу «В9ку».
14.10 Відповідно статей Дисциплінарного кодексу «В9ку» до гравців і тренерів
команд, арбітрів можуть бути вжиті дисциплінарні, штрафні та інші санкції.

14.11 Відповідальність за облік попереджень і вилучень гравців, а також
застосованих до них інших дисциплінарних санкцій несе команда.
14.12 Вилучений та/або дискваліфікований тренер (представник) команди не має
права знаходитись в технічній площині команди та ігровій зоні під час змагань.
14.13 Арбітр не має права розпочати (або поновити) гру, якщо порушуються
вимоги п.14.12.
14.14 Дискваліфікації гравців та офіційних осіб команд розповсюджуються на
всі змагання, які проходять під егідою «В9ку».
14.15 Після закінчення змагань дискваліфікація гравців, яких було вилучено з
майданчика, за рішенням КДК «В9ку» може розповсюджуватися на наступні
змагання, а попередження (жовті картки) гравців втрачають силу.
14.16 За надання до Експертної комісії «В9ку» фальсифікованих документів на
гравців, представники команди або тренери, що скоїли підробку або сприяли
цьому, рішенням КДК «В9ку» можуть бути відсторонені від участі у змаганнях під
егідою «В9ку» на термін від 1-го до 2-х років з застосуванням до них штрафних
санкцій.
14.17 Гравці, чиї документи були сфальсифіковані, рішенням КДК «В9ку»
можуть бути дискваліфіковані терміном від 1-го до 2-х років.

15. Гравець зі статусом «В9ку»
«Гравець «В9ку» – це гравець, який одночасно може бути заявлений за дві
команди. В одній команді як основний, у другій як орендований (на сайті – з
позначкою «В9ку»).
- Період коли можна дозаявити «гравця «В9ку» – до 4-го туру чемпіонату.
- Команда може взяти собі в оренду лише одного «гравця «В9ку».
- Команда може віддати в оренду іншим командам усіх своїх гравців.
- «Гравець «В9ку» не має права грати в одній лізі зі своєю основною командою.
- «Гравець «В9ку» не претендує на індивідуальні номінації в лізі, в якій він
заявлений як «гравець «В9ку».
- «Гравець «В9ку» не має права брати учать в перехідних матчах плей-офф.
- Команді, яка бере участь в кубкових змаганнях, мати в своєму складі «гравця
«В9ку» заборонено.
- Після дозаявки орендованого «гравця «В9ку» у свою команду капітан повинен
повідомити техадміну, щоби той відмітив даного гравця на сайті значком «V9KY»
і вказати його основну команду.
16. Фінансові умови участі команд у змаганнях

16.1 Команда несе всі витрати, пов’язані з її участю у змаганнях.
16.2 Для відшкодування витрат, пов’язаних з організацією та проведенням
змагань, Оргкомітетом «В9ку» затверджуються суми внесків і терміни сплати
клубами та організаторами турнірів, що перераховуються на р/р «В9ку».

16.3 Виконкомом «В9ку» залишає за собою право змінювати склад послуг у
пакеті пропозицій для команд-учасниць у зв’язку з форс-мажорними
обставинами або за попередньою згодою з більшістю команд-учасниць.

17. Призначення арбітрів
17.1 На кожну гру призначається два арбітри, які наділяються виключними
повноваженнями відносно застосування та трактування Правил гри.
17.2 Призначення арбітрів проводять місцеві Федерації. Окрім випадків, коли
Федерація не в змозі надати суддів на матчі.
18. Обов’язки та функції арбітра
18.1 У встановлені Оргкомітетом «В9ку» терміни отримати призначення на
проведення гри.
18.2 Прибути на місце, де проводиться гра, не пізніше ніж за 15 хвилин до її
початку.
18.3 У випадку неможливості прибути на гру, невідкладно будь-якими засобами
повідомити про це Оргкомітет «В9ку».
18.4 Оглянути майданчик, оцінити його якість і готовність для проведення гри. У
випадку непридатності майданчика до гри, арбітр разом з інспектором приймає
рішення про можливість її проведення, з відповідним записом до Рапорту
арбітра.
18.5 Разом з представниками команд визначити кольори ігрової форми так,
щоби не збігалися кольори футболок, шортів та гетрів суперників.
18.6 Перевірити відповідність форми у гравців.
18.7 Одразу після закінчення гри звірити Рапорт арбітра.
18.8 У Рапорті арбітра необхідно викласти інформацію про всі дисциплінарні
санкції (попередження та вилучення), що були прийняті стосовно гравців і/або
тренерів, офіційних осіб команд та про будь-які інциденти (травми, порушення
порядку тощо), що виникли до, під час і після гри.
18.9 Контролювати організацію проведення гри, дотримання вимог Регламенту,
відповідних рекомендацій «В9ку» щодо забезпечення громадського порядку і
безпеки, під час і після гри.

19. Облік порушень, допущених гравцями
19.1 При переході гравця в іншу команду протягом сезону (змагань) картки
(жовті та червоні) не анулюються.
19.2 Керівники команди зобов’язані вести облік попереджень та вилучень
гравців і несуть за це відповідальність.
19.3 Дві жовті картки, отримані в одній грі, прирівнюються до вилучення. У
такому випадку гравець підлягає дискваліфікації на одну гру без рішення КДК
«В9ку». Попередження, отримані в попередньому сезоні, анулюються.
19.4 За перші три жовті картки, отримані в змаганнях, гравець дискваліфікується
на одну гру. За кожні наступні три жовті картки гравець дискваліфікується на
одну гру відповідно. Дискваліфікація відбувається без рішення КДК «В9ку».
19.5 Команда, гравці якої в одній грі отримали 5 і більше карток, підлягає
санкціям на розгляд КДК «В9ку».
19.6 Гравець, вилучений з майданчика, підлягає дискваліфікації і не має права
брати участі у будь-яких іграх під егідою «В9ку» до рішення КДК «В9ку». До
команди, на розгляд КДК «В9ку», можуть застосовуватися відповідні санкції. Цей
пункт не стосується вилучень за друге попередження в одній грі та за
позбавлення суперника очевидної можливості забити м’яч.
19.7 Не проведена з будь-якої причини календарна гра чемпіонату, першості або
кубку не враховується в кількість ігор, які гравець повинен пропустити у зв’язку
з дискваліфікацією.
19.8 Якщо дискваліфікація перевищує кількість ігор, які залишилися у
поточному сезоні, то частина невідбутої дискваліфікації, за рішенням КДК
«В9ку», може переноситися на наступні змагання.
20. Розгляд суперечливих питань
20.1 Розгляд і вирішення всіх суперечок, які виникають між командами,
офіційними особами та гравцями, здійснюється виключно під юрисдикцією
«В9ку».
20.2 Рішення з питань недисциплінованої поведінки гравців, тренерів, офіційних
осіб команд, глядачів, інших осіб, які не визначенні Регламентом, приймає
Оргкомітет «В9ку».
20.3 Колективним членам «В9ку» та їх представникам не рекомендовано
переносити свої суперечки до судів загальної юрисдикції. Усі суперечки
спортивного характеру або питання про порушення регламенту «В9ку», що
стосуються неузгодженостей між членами «В9ку», слід вирішувати тільки у
рамках турніру «В9ку».
20.4 Зміни та доповнення до цього Регламенту розглядаються та затверджуються
Оргкомітетом «В9ку», та погоджуються з місцевою федерацією.
20.5 У випадках, не передбачених Регламентом, Оргкомітет «В9ку» залишає за
собою виключне право на прийняття рішення на власний розсуд – з чіткою
аргументацією такого рішення.

ДОДАТКИ:
Додаток 1. Дисциплінарний кодекс «В9ку»
Розгляд суперечливих питань
1. Розгляд і вирішення усіх суперечок, які виникають між командами, офіційними
особами та гравцями здійснюється виключно під юрисдикцією турніру «В9ку».

Відповідальність клубу
1. Порушення, за які застосовуються дисциплінарні та штрафні санкції до клубу
(команди):

•
•
•
•
•
•
•
•
•

відмова від участі в змаганнях, на які клуб був заявлений;
неявка команди на гру за розкладом;
повторна неявка команди на гру за розкладом;
самовільне залишення поля командою під час гри або відмова продовжити гру;
навмисні дії, що призвели до зриву або непроведення змагань;
провокаційні дії футболістів, офіційних осіб, команди в цілому, що викликали
безладдя на футбольному полі або прилеглій території;
неетична, некоректна, неспортивна поведінка футболістів, керівників команди та
інших посадових і офіційних осіб клубу (команди) до, під час і після гри;
порушення громадського порядку та безпеки на стадіоні або прилеглій до нього
території до, під час і після гри;
внесення до Рапорту арбітра незаявленого або заявленого з порушенням
Регламенту, дискваліфікованого футболіста.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

фальсифікація результату змагань;
недисциплінована (груба) поведінка футболіста до або після гри;
надання фіктивних документів стосовно компенсаційних виплат або
сплати інших обов’язкових грошових внесків тощо;
проведення гри з порушенням норм спортивної етики;
порушення вимог Регламенту «В9ку» або рішень керівних органів «В9ку»;
порушення термінів перерахування обов’язкових внесків;
порушення встановлених термінів заявки (дозаявки) команд для участі у змаганнях;
запізнення команди на гру без поважних причин (довше як на 15 хвилин);
невиконання рішень Виконкому «В9ку»;
вилучення футболіста під час проведення гри.

Відповідальність футболістів
1. У змаганнях під егідою турніру «В9ку» до футболістів за порушення можуть
застосовуватися відповідні санкції:
• попередження;
• вилучення;
• дискваліфікація на певну кількість матчів або певний термін змагань;
• позбавлення права участі у змаганнях;
2. Вилучення футболіста з поля тягне усунення його від змагань:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

два попередження в одному матчі – 1 гра;
позбавлення суперника голу – 1 гра;
неетична, некоректна, неспортивна поведінка – 2 гри;
образа футболістів або інших присутніх на грі осіб – 1 гри;
образа офіційних осіб, присутніх на грі – 3 гри
інші неспортивні дії – 2 гри;
агресивна (емоційна) поведінка без бійки – 2 гри;
систематичні апеляції до арбітра – 1 гра;
демонстративна незгода з рішенням арбітра – 1 гра;
Стрибок двома ногами, умисний знос футболіста– 2 гри;
навмисний удар (ногою або рукою) суперника, партнера – 5 ігор;
вчинення бійки – 5 ігор;
образливі, нецензурні вислови або жести (в тому числі замах) на адресу
партнера, суперника, арбітра, інспектора, офіційних та інших осіб присутніх на
грі – 5 ігор;

• особливо важкий випадок нападу з нанесенням травми – 1 рік.
3. Дисциплінарні санкції можуть бути застосовані навіть у тому випадку, коли арбітр не
бачив грубого прояву або неспортивної поведінки і тому не прийняв ніякого рішення з
приводу цього інциденту.
4. Прояви расизму або іншої дискримінації будь-кого за ознаками раси, кольору шкіри,
мови, релігії або етнічного походження, які вчинено у формі відкритої образи, наклепу,
висловлювань або жестів, підлягають усуненню на 5 ігор.
5. Некоректна, агресивна поведінка або провокаційні дії гравця, що призвели до
безладдя на майданчику або навколо нього підлягають усуненню на 10 ігор.
6. Можливе застосування дисциплінарних санкцій за сукупністю покарань.

7. Усунення футболіста розповсюджується на всі змагання, які проводяться під егідою
турніру «В9ку».
8. Крім дисциплінарних санкцій до футболістів можуть застосовуватися штрафні
санкції.
9. КДК «В9ку» залишає за собою право змінювати види та терміни покарань згідно
відповідних рішень КДК «В9ку».

Стягнення штрафних санкцій
1. У разі відмови клубу (команди) від участі у змаганнях, на які клуб (команда) був(ла)
заявлений(на) внески за останні матчі не повертаються.
2. Неявка команди на гру за розкладом – штраф у розмірі вартості одного матчу.
3. Повторна неявка команди на гру за розкладом – штраф у розмірі вартості одного
матчу та можливе зняття команди зі змагань.
4. Самовільне залишення поля командою під час гри або відмова продовжити гру –
штраф у розмірі вартості одного матчу.

Додаток 2. Система проведення змагань у м. Київ

Підсумковий розподіл команд по завершенню
чемпіонату Зима 2018/19 на наступний сезон (Весна
2019):

Зайняте місце
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Прем'єр ліга
Команда придставлятеме Київ на Кубку України
Команда виступатиме в Прем'єр лізі
Команда виступатиме в Прем'єр лізі
Команда виступатиме в Прем'єр лізі
Команда виступатиме в Прем'єр лізі
Команда виступатиме в Прем'єр лізі
Команда виступатиме в Прем'єр лізі
Команда виступатиме в Прем'єр лізі
Команда виступатиме в Прем'єр лізі
Команда відправляється в Суперлігу

Зайняте місце
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Зайняте місце
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Зайняте місце
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Зайняте місце
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Суперліга
Команда відправляється в Прем'єр лігу
Команда відправляється в Прем'єр лігу
Команда відправляється в Прем'єр лігу
Команда виступатиме в Суперлізі
Команда виступатиме в Суперлізі
Команда виступатиме в Суперлізі
Команда виступатиме в Суперлізі
Команда виступатиме в Суперлізі
Команда виступатиме в Суперлізі
Команда відправляється в лігу Gold

Вища ліга
Команда відправляється в Суперлігу
Команда відправляється в Суперлігу
Команда відправляється в Суперлігу
Команда відправляється в Суперлігу
Команда відправляється в Суперлігу
Команда виступатиме в лізі Gold
Команда виступатиме в лізі Gold
Команда виступатиме в лізі Gold
Команда виступатиме в лізі Gold
Команда відправляється в лігу Silver

Ліга Gold
Команда відправляється в лігу Gold
Команда відправляється в лігу Gold
Команда відправляється в лігу Gold
Команда відправляється в лігу Gold
Команда відправляється в лігу Gold
Команда відправляється в лігу Gold
Команда відправляється в лігу Gold
Команда виступатиме в лізі Silver
Команда виступатиме в лізі Silver
Команда відправляється в лігу Bronze

Ліга Silver
Команда відправляється в лігу Silver
Команда відправляється в лігу Silver
Команда відправляється в лігу Silver
Команда відправляється в лігу Silver
Команда відправляється в лігу Silver
Команда відправляється в лігу Silver
Команда відправляється в лігу Silver
Команда відправляється в лігу Silver
Команда відправляється в лігу Bronze
Команда відправляється в лігу Bronze

Зайняте місце
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Зайняте місце
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Зайняте місце
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Зайняте місце
1
2
3
4
5
6
Зайняте місце
1
2
3
4

Ліга Bronze
Команда відправляється в лігу Silver
Команда відправляється в лігу Bronze
Команда відправляється в лігу Bronze
Команда відправляється в лігу Bronze
Команда відправляється в лігу Bronze
Команда відправляється в лігу Bronze
Команда відправляється в лігу Bronze
Команда відправляється в Вищу лігу Конференції
Команда відправляється в Вищу лігу Конференції
Команда відправляється в Вищу лігу Конференції

Перша ліга "А"
Команда відправляється в лігу Bronze
Команда відправляється в лігу Bronze
Команда відправляється в Вищу лігу Конференції
Команда відправляється в Вищу лігу Конференції
Команда відправляється в Вищу лігу Конференції
Команда відправляється в Вищу лігу Конференції
Команда відправляється в Вищу лігу Конференції
Команда відправляється в Вищу лігу Конференції
Команда відправляється в Вищу лігу Конференції
Команда відправляється в Вищу лігу Конференції
Перша Ліга "Б"
Команда відправляється в Вищу лігу Конференції
Команда відправляється в Вищу лігу Конференції
Команда відправляється в Вищу лігу Конференції
Команда відправляється в Вищу лігу Конференції
Команда відправляється в Вищу лігу Конференції
Команда відправляється в Вищу лігу Конференції
Команда відправляється в Вищу лігу Конференції
Команда відправляється в Вищу лігу Конференції
Команда відправляється в Вищу лігу Конференції
Команда відправляється в Вищу лігу Конференції

Друга ліга "А" (2 кола)
Команда відправляється в Вищу лігу Конференції
Команда відправляється в Вищу лігу Конференції
Команда відправляється в Вищу лігу Конференції
Команда відправляється в Вищу лігу Конференції
Команда відправляється в Вищу лігу Конференції
Команда відправляється в Вищу лігу Конференції

Друга ліга "Б" (2 кола)
Команда відправляється в Вищу лігу Конференції
Команда відправляється в Вищу лігу Конференції
Команда відправляється в Вищу лігу Конференції
Команда відправляється в Вищу лігу Конференції

5
6

Команда відправляється в Вищу лігу Конференції

Зайняте місце
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Respect ліга

Команда відправляється в Вищу лігу Конференції

Команда відправляється в лігу Bronze
Команда відправляється в Вищу лігу Конференції
Команда відправляється в Вищу лігу Конференції
Команда відправляється в Вищу лігу Конференції
Команда відправляється в Вищу лігу Конференції
Команда відправляється в Вищу лігу Конференції
Команда відправляється в Вищу лігу Конференції
Команда відправляється в Вищу лігу Конференції
Команда відправляється в Вищу лігу Конференції
Команда відправляється в Вищу лігу Конференції

Додаток 3. Умови дозаявки гравців у м. Харків
1. Дозаявка гравців.
Дозаявки гравців відбуваються один раз на тиждень, виключно по четвергах з 00:00 до 21:00.
Дозаявити можна максимум 2 (дві) людини перед кожним туром.
Максимальна кількістьгравців в заявці – 18. Якщо у вашій команді вже є 18 гравців, а ви
хочете заявити ще двох, тоді вам потрібно відзаявити двох гравців і двох дозаявити.
Як дозаявитигравців:
Дозаявляти гравців має можливість тільки капітан (організатор) через особистий кабінет.
На сайті v9ky.in.ua заходите на сторінкусвоєїкоманди, біля інформації про капітана буде
відповідний значок CAPTAIN.

- При натисканні на цей значок сайт відправляє смс з кодом на номер телефону капітана
(організатора). Цей код потрібно вписати у вікні, яке з’явилось на сторінці, потім натискаємо
ОК. Якщо після натискання на значок капітана вам не приходить СМС з кодом зверніться до
техадміна.
- Зайшовши в особистийкабінет, капітан (організатор) УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ заповнює дані
нового гравця (прізвище, ім’я, по батькові, дату народження) та натискає «Заявити нового».
- Далі дозаявка направляється/добавляється у вікно очікування та відправляється на
модерацію до техадміна.
- Післяо працювання дозаявки на вашу електронну пошту надійде повідомлення з
підтвердженням «Дозаявка прийнята. Чемпіонат «В9КУ»». Щоби бути впевненим, що ваша

дозаявка опрацьована, надішліть свій email техадміну для підв'язки до вашого особистого
кабінету.
- Через деякий час нові гравці будуть відображені на сайті, після чого ви повинні додати їх
фотографії.

2. Фото гравців.
У всіх гравців команди має бути особисте фото на сайті. Гравець, який вийшов на
поле без особистого фото на сайті, ставить свою команду під загрозу технічної
поразки!
Як додати фото гравців:
Під кожним фото гравця з'являється кнопка додавання фото

Умови для коректного завантаження фото:
- натиснути на кнопку “Выберите файл”
- завантажувати фото з комп’ютера
- вибираєте фото в форматі jpg
- обов'язково необхідно виділити за допомогою рамки обрізки потрібну ділянку фото
- натиснути на кнопку “Обрізати та відправити”

Якщо все було зроблено вірно, протягом 24 годин фото з'явиться на сайті.
Якщо після натиснення кнопки «Обрізати та відправити» випобачили чорний
прямокутник, значить, сталася помилка, і фото не буде додано та відображено на
сайті.
Некоректне відображення фото:

Що ви могли зробити не так?
1. Фото не відповідає формату jpg
2. Не використовувалася рамка виділення перед відправкою
3. Завантажувати фото можналише з комп’ютера. Зі смартфонів дана функція зараз
не працює.
Модератор порівнює фото гравця, яке було, і те фото, на яке вихочетепоміняти. Якщо
це одна і та ж людина, тоді заявка на додавання або зміну фото підтверджується.
Якщо у вашій команді оформленням дозаявок або додаванням фото гравців займається
інша людина, тоді капітан команди (тільки капітан!) може написати техадміну запит на
зміну номера телефону, на який будуть приходити смс з кодом підтвердження для входу в
особистий кабінет.

Додаток 4. Умови дозаявки гравців у м. Київ
1. Дозаявка гравців.
Дозаявки гравців проходять один раз на тиждень, виключно по четвергах з 00:00 до 21:00.
Ліміт по дозаявках:
Прем’єр-ліга: всього 7 гравців протягом сезону. Максимум 1 гравець перед кожним туром.
Дозаявка заборонена перед останнім туром чемпіонату.
Суперліга: всього 7 гравців протягом сезону. Максимум 1 гравець перед кожним туром.
Дозаявка перед останнім туром чемпіонату.
Вища ліга: всього 7 гравців протягом сезону. Максимум 1 гравець перед кожним туром.
Дозаявка перед останнім туром чемпіонату.
Ліга Gold: максимум 1 гравець перед кожним туром. Дозаявка заборонена перед останнім
туром чемпіонату.
Ліга Silver: максимум 1 гравець перед кожним туром. Дозаявка заборонена перед останнім
туром чемпіонату.
Ліга Bronze: максимум 1 гравець перед кожним туром. Дозаявка заборонена перед останнім
туром чемпіонату.
Перша ліга: максимум 2 гравці перед кожним туром. Дозаявка заборонена перед останнім
туром чемпіонату.
Друга ліга: максимум 2 гравці перед кожним туром. Дозаявка перед останнім туром
чемпіонату.

Respect ліга: максимум 2 гравці перед кожним туром. Дозаявка заборонена перед останнім
туром чемпіонату. У Respect лізі можуть брати учать гравці з усіх інших ліг як основні, а не
арендовані гравці.
Гравець, граючи за свою основну команду, також може грати за іншу команду (не зі своєї ліги)
як орендований «гравець «В9ку».
Максимальна кількість гравців в заявці – 18 (разом з «гравцем «В9ку»). Якщо у вашій команді
вже є 18 гравців, а ви хочете заявити ще двох, тоді потрібно відзаявити двох гравців і двох
дозаявити.
Як дозаявити гравців:
Дозаявляти гравців має можливість тільки капітан (організатор) через особистий кабінет.
На сайті v9ky.in.ua заходите на сторінкусвоєїкоманди, біля інформації про капітана буде
відповідний значок CAPTAIN.

- При натисканні на цей значок сайт відправляє смс з кодом на номер телефону капітана
(організатора). Цей код потрібно вписати у вікні, яке з’явилось на сторінці, потім натискаємо
ОК. Якщо після натискання на значок капітана вам не приходить СМС з кодом зверніться до
техадміна.
- Зайшовши в особистийкабінет, капітан (організатор) УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ заповнює дані
нового гравця (прізвище, ім’я, по батькові, дату народження) та натискає «Заявити нового».
- Далі дозаявка направляється/добавляється у вікно очікування та відправляється на
модерацію до техадміна.
- Післяо працювання дозаявки на вашу електронну пошту надійде повідомлення з
підтвердженням «Дозаявка прийнята. Чемпіонат «В9КУ»». Щоби бути впевненим, що ваша
дозаявка опрацьована, надішліть свій email техадміну для підв'язки до вашого особистого
кабінету.
- Через деякий час нові гравці будуть відображені на сайті, після чого ви повинні додати їх
фотографії.

2. Фото гравців.
У всіх гравців команди має бути особисте фото на сайті. Гравець, який вийшов на
поле без особистого фото на сайті, ставить свою команду під загрозу технічної
поразки!
Як додати фото гравців:
Під кожним фото гравця з'являється кнопка додавання фото

Умови для коректного завантаження фото:
- натиснути на кнопку “Выберите файл”
- завантажувати фото з комп’ютера
- вибираєте фото в форматі - jpg
- обов'язково необхідно виділити за допомогою рамки обрізки потрібну ділянку фото
- натиснути на кнопку “Обрізати та відправити”
Якщо все було зроблено вірно, протягом 24 годин фото з'явиться на сайті.
Якщо після натиснення кнопки ОБРІЗАТИ ТА ВІДПРАВИТИ ви побачили чорний
прямокутник, значить, сталася помилка, і фото не буде додано та відображено сайті.

Некоректне відображення фото:

Що ви могли зробити не так?
1. Фото не відповідає формату jpg
2. Не використовувалася рамка виділення перед відправкою
3. Завантажувати фото можналише з комп’ютера. Зі смартфонів дана функція зараз
не працює.
Модератор порівнює фото гравця, яке було, і те фото, на яке вихочетепоміняти. Якщо
це одна і та ж людина, тоді заявка на додавання або зміну фото підтверджується.
Якщо у вашій команді оформленням дозаявок або додаванням фото гравців займається
інша людина, тоді капітан команди (тільки капітан!) може написати техадміну запит на
зміну номера телефону, на який будуть приходити смс з кодом підтвердження для входу в
особистий кабінет.

Додаток 5. Умови дозаявки гравців у м. Львів
1. Дозаявка гравців.
Дозаявки гравців проходять один раз на тиждень, виключно по четвергах з 00:00 до 21:00.

Як дозаявити гравців:
Дозаявляти гравців має можливість тільки капітан (організатор) через особистий кабінет.
На сайті v9ky.in.ua заходите на сторінкусвоєїкоманди, біля інформації про капітана буде
відповідний значок CAPTAIN.

- При натисканні на цей значок сайт відправляє смс з кодом на номер телефону капітана
(організатора). Цей код потрібно вписати у вікні, яке з’явилось на сторінці, потім натискаємо
ОК. Якщо після натискання на значок капітана вам не приходить СМС з кодом зверніться до
техадміна.
- Зайшовши в особистийкабінет, капітан (організатор) УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ заповнює дані
нового гравця (прізвище, ім’я, по батькові, дату народження) та натискає «Заявити нового».
- Далі дозаявка направляється/добавляється у вікно очікування та відправляється на
модерацію до техадміна.

- Післяо працювання дозаявки на вашу електронну пошту надійде повідомлення з
підтвердженням «Дозаявка прийнята. Чемпіонат «В9КУ»». Щоби бути впевненим, що ваша
дозаявка опрацьована, надішліть свій email техадміну для підв'язки до вашого особистого
кабінету.
- Через деякий час нові гравці будуть відображені на сайті, після чого ви повинні додати їх
фотографії.

2. Фото гравців.
У всіх гравців команди має бути особисте фото на сайті. Гравець, який вийшов на
поле без особистого фото на сайті, ставить свою команду під загрозу технічної
поразки!
Як додати фото гравців:
Під кожним фото гравця з'являється кнопка додавання фото

Умови для коректного завантаження фото:
- натиснути на кнопку “Выберите файл”
- завантажувати фото з комп’ютера
- вибираєте фото в форматі - jpg

- обов'язково необхідно виділити за допомогою рамки обрізки потрібну ділянку фото
- натиснути на кнопку “Обрізати та відправити”
Якщо все було зроблено вірно, протягом 24 годин фото з'явиться на сайті.
Якщо після натиснення кнопки ОБРІЗАТИ ТА ВІДПРАВИТИ ви побачили чорний
прямокутник, значить, сталася помилка, і фото не буде додано та відображено сайті.
Некоректне відображення фото:

Що ви могли зробити не так?
1. Фото не відповідає формату jpg
2. Не використовувалася рамка виділення перед відправкою
3. Завантажувати фото можналише з комп’ютера. Зі смартфонів дана функція зараз
не працює.
Модератор порівнює фото гравця, яке було, і те фото, на яке вихочетепоміняти. Якщо
це одна і та ж людина, тоді заявка на додавання або зміну фото підтверджується.
Якщо у вашій команді оформленням дозаявок або додаванням фото гравців займається
інша людина, тоді капітан команди (тільки капітан!) може написати техадміну запит на
зміну номера телефону, на який будуть приходити смс з кодом підтвердження для входу в
особистий кабінет.

Додаток 6. Умови дозаявки гравців у м. Одеса
1. Дозаявка гравців.
Дозаявки гравців проходять один раз на тиждень, виключно по четвергах з 00:00 до 21:00.

Як дозаявити гравців:
Дозаявляти гравців має можливість тільки капітан (організатор) через особистий кабінет.
На сайті v9ky.in.ua заходите на сторінкусвоєїкоманди, біля інформації про капітана буде
відповідний значок CAPTAIN.

- При натисканні на цей значок сайт відправляє смс з кодом на номер телефону капітана
(організатора). Цей код потрібно вписати у вікні, яке з’явилось на сторінці, потім натискаємо
ОК. Якщо після натискання на значок капітана вам не приходить СМС з кодом зверніться до
техадміна.
- Зайшовши в особистийкабінет, капітан (організатор) УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ заповнює дані
нового гравця (прізвище, ім’я, по батькові, дату народження) та натискає «Заявити нового».
- Далі дозаявка направляється/добавляється у вікно очікування та відправляється на
модерацію до техадміна.
- Післяо працювання дозаявки на вашу електронну пошту надійде повідомлення з
підтвердженням «Дозаявка прийнята. Чемпіонат «В9КУ»». Щоби бути впевненим, що ваша
дозаявка опрацьована, надішліть свій email техадміну для підв'язки до вашого особистого
кабінету.
- Через деякий час нові гравці будуть відображені на сайті, після чого ви повинні додати їх
фотографії.

2. Фото гравців.
У всіх гравців команди має бути особисте фото на сайті. Гравець, який вийшов на
поле без особистого фото на сайті, ставить свою команду під загрозу технічної
поразки!
Як додати фото гравців:
Під кожним фото гравця з'являється кнопка додавання фото

Умови для коректного завантаження фото:
- натиснути на кнопку “Выберите файл”
- завантажувати фото з комп’ютера
- вибираєте фото в форматі - jpg
- обов'язково необхідно виділити за допомогою рамки обрізки потрібну ділянку фото
- натиснути на кнопку “Обрізати та відправити”
Якщо все було зроблено вірно, протягом 24 годин фото з'явиться на сайті.
Якщо після натиснення кнопки ОБРІЗАТИ ТА ВІДПРАВИТИ ви побачили чорний
прямокутник, значить, сталася помилка, і фото не буде додано та відображено сайті.

Некоректне відображення фото:

Що ви могли зробити не так?
1. Фото не відповідає формату jpg
2. Не використовувалася рамка виділення перед відправкою
3. Завантажувати фото можналише з комп’ютера. Зі смартфонів дана функція зараз
не працює.
Модератор порівнює фото гравця, яке було, і те фото, на яке вихочетепоміняти. Якщо
це одна і та ж людина, тоді заявка на додавання або зміну фото підтверджується.
Якщо у вашій команді оформленням дозаявок або додаванням фото гравців займається
інша людина, тоді капітан команди (тільки капітан!) може написати техадміну запит на
зміну номера телефону, на який будуть приходити смс з кодом підтвердження для входу в
особистий кабінет.
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