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І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.

2.

3.

Національний футбольний турнір серед адвокатів «Кубок UNBA» - це відкритий
спортивний захід, який проводиться Національною асоціацією адвокатів України (далі
– НААУ), Радою адвокатів України (далі – РАУ), складається з відбіркових змагань із
футзалу серед адвокатів України (далі – Змагання), з метою популяризації та
подальшого розвитку футболу та футзалу в Україні, підвищення рівня майстерності
учасників Змагань, а також з метою визначення кращої команди і відбору кращих
гравців для участі в Чемпіонаті Європи серед адвокатів Eurolawyers 2019.
Питання і правила формування кращих гравців для участі в Чемпіонаті Європи серед
адвокатів Eurolawyers 2019 регулюється Положенням, що затверджується Головою
НААУ, РАУ.
Завдання Змагань:
встановлення дружніх контактів між представництвами, професійними
об’єднаннями, організаціями та колективами адвокатів з різних регіонів України;
створення умов для розвитку та удосконалення спортивних здібностей адвокатів у
футболі та футзалі;
створення умов для неформального спілкування колег;
сприяння укріпленню почуття патріотизму, прагнення до гідного представництва
України на міжнародних змаганнях найвищих рівнів;
сприяння поширенню ідей здорового та активного способу життя;
вдосконалення спортивних вмінь та підвищення майстерності;
популяризація спорту та заняття спортом серед адвокатів та громадян.
ІІ. ОРГАНІЗАТОРИ ЗМАГАНЬ

1.
2.
3.

Організаторами Змагань є НААУ, РАУ та ради адвокатів регіонів.
Регіональні органи адвокатського самоврядування – ради адвокатів регіонів формують
списки команд учасників Змагань.
НААУ, РАУ забезпечує супровід учасників Змагань для участі у Всеукраїнських
відбіркових змаганнях з футболу та з футзалу серед адвокатів України.
ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ

1.

2.
3.

Загальне керівництво підготовкою та проведенням Змагань здійснюється їх
Організаторами.
До участі в організації та проведенні Змагань можуть бути залучені представники
органів адвокатського самоврядування регіонів, адвокатські об`єднання, адвокатські
бюро, адвокати, які здійснюють індивідуальну адвокатську діяльність, а також
меценати.
Для проведення Змагань Комітет з фізичної культури та спорту НААУ (далі Комітет)
забезпечує якісну підготовку Змагань.
Комітет:
розробляє та затверджує документи щодо організації та проведення Змагань;
здійснює формування складу учасників Змагань;
координує роботу з підготовки, організації та проведення Змагань;
розробляє систему розіграшу Змагань;
формує дисциплінарну комісію;
має право залучати до організації та проведення Змагань партнерів та спонсорів;

IV. УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ
1.

2.

3.

4.

У Змаганнях беруть участь адвокати України. Не є перешкодою для участі у Змаганнях
зупинення права на заняття адвокатською діяльністю за п. 1 ч. 1 ст. 31 Закону України
«Про адвокатуру та адвокатську діяльність».
До участі у Змаганнях допускаються команди адвокатів регіонів із офіційно
визначеною назвою, у складі не більше 15 гравців. Від кожного регіону до участі у
Змаганнях можуть бути допущені не більше 2 (двох) команд, які сформовані із
адвокатів цього регіону (згідно відомостей з ЄРАУ).
Учасником команди, який представляє відповідний регіон у Змаганнях, може бути
адвокат, який згідно із відомостями з ЄРАУ обліковується в органі адвокатського
самоврядування цього регіону. Також до складу команди може бути включений один
стажист. Не допускається участь адвоката за команду іншого регіону у Змаганнях.
Виключення з цього правила можуть встановлюватись Комітетом з фізичної культури
та спорту НААУ спільно з Організаційним Комітетом з підготовки проведення
Всеукраїнських змагань індивідуально по кожному регіону та лише у випадку наявності
у декількох регіонів об’єктивних складнощів формування збірної адвокатів в кожному з
цих регіонів (можливе прийняття спільного рішення Комітетом з фізичної культури та
спорту НААУ спільно з Організаційним Комітетом з підготовки проведення
Всеукраїнських змагань про формування збірної адвокатів з вказаних регіонів (два
регіони можуть створити одну спільну збірну). У випадку формування однієї спільної
збірної адвокатів з декількох регіонів не допускається формування додаткових окремих
команд в кожному з регіонів, з яких сформована збірна адвокатів.
Учасником Змагань не може бути:
особа, яка є гравцем будь-якого професійного футбольного клубу, або який був
гравцем професійного футбольного клубу протягом останніх 3 (трьох) років до
дати проведення Змагань;
особа, право на заняття адвокатською діяльністю якої зупинено на підставі
рішення дисциплінарної палати КДКА;
особа, стосовно якої КДКА прийнято рішення про притягнення до дисциплінарної
відповідальності та накладення дисциплінарного стягнення у вигляді позбавлення
права на заняття адвокатською діяльністю.
V.

1.

2.

3.

4.

ПРОГРАМА ЗМАГАНЬ

Програма Змагань складається з двох відбіркових етапів:
- змагання на регіональному рівні (за необхідності та за рішенням рад адвокатів
відповідних регіонів) – у містах обласного значення (за загальним правилом); Всеукраїнські змагання в місті Дніпро (дата проведення змагань 13 – 14 квітня 2019
року).
Програма Змагань на першому етапі при проведенні відбіркових змагань серед
адвокатів у містах обласного значення включає:
презентацію команди (назва, емблема, девіз, інформація про команду);
проведення змагань згідно з Правилами гри з футзалу;
формування збірної команди регіону або формування 2 (двох) команд
відповідного регіону, які сформовані із адвокатів цього регіону.
Програма Змагань на другому етапі при проведенні Всеукраїнських змагань включає:
презентацію команди (назва, емблема, девіз, інформація про команду, регіон);
проведення змагань серед команд регіонів згідно з Правилами гри в футзал.
Строки проведення Всеукраїнських змагань: 13 – 14 квітня 2019 року.
Місце проведення Всеукраїнських змагань: місто Дніпро.

5.

6.

НААУ забезпечує публікацію оголошення про Всеукраїнські змагання на офіційному
сайті НААУ та доводить до відома про заплановані Всеукраїнські змагання і
затверджене Положення.
Система розіграшу Всеукраїнських змагань встановлюються Комітетом після
закінчення терміну на подачу заявок у Всеукраїнських змаганнях.
VI. ПОРЯДОК І СТРОКИ ПОДАЧІ ЗАЯВОК

Команди адвокатів обласного значення (далі – Учасники) подають заявки до місцевих
органів адвокатського самоврядування – рад адвокатів регіонів.
2.
Команди рад адвокатів регіонів подають на участь у Всеукраїнських змаганнях такі
документи:
заявочний лист (заява про участь у змаганнях);
до заявочного листа кожен з гравців має додати згоду про ознайомлення та
погодження з Умовами та Правилами Всеукраїнських змагань.
для адвокатів: копії свідоцтв про право на зайняття адвокатською діяльністю;
копії посвідчень адвокатів України встановленого Радою адвокатів України
зразка; копії витягів з Єдиного реєстру адвокатів України.
для стажистів: копія свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту; копія
рішення ради адвокатів регіону про допуск до стажування; копія направлення для
проходження стажування; документ, що посвідчує особу.
медичні довідки всіх гравців команди, термін придатності яких становить не
більше одного року на день подання заявок.
Заявочний лист на участь у Всеукраїнських змаганнях має містити:
повну назву команди, яка буде офіційно використовуватися на Всеукраїнських
змаганнях;
прізвище, ім’я та по батькові капітана команди, його заступника та гравців, а
також їхні контактні дані;
відомості про дату народження гравців;
Відповідальність за недостовірність даних в заявочних листах несуть представники команд.
3.
Заявочний лист Учасників (друкований текст) підписується Головою Ради адвокатів
відповідного регіону, яку представляє команда.
4.
Обробка та захист персональних даних учасників здійснюються відповідно до чинного
законодавства України.
1.

VII. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ
1.

2.
3.
4.

5.

Представники команд зобов'язані не пізніше ніж за 10 хвилин до початку матчу
заповнити протокол матчу, внести до нього прізвища та ініціали гравців, які будуть
брати участь у грі.
Гравці команд, прізвище яких не внесено до протоколу матчу, не мають права брати
участь у матчі.
Якщо протягом 10 хвилин після визначеного часу початку матчу команда не вийшла на
поле, то вважається, що ця команда не з’явилася на матч.
Перед початком матчу та після його завершення гравці команди зобов’язані пред’явити
оригінал посвідчення адвоката України разом з актуальним витягом з ЄРАУ
представнику команди-суперниці та секретарю/члену Дисциплінарної комісії.
Відсутність оригіналу посвідчення адвоката України та актуального витягу з ЄРАУ, або
ухилення від його пред’явлення гравцем команди, який брав участь у матчі, є підставою
для зарахування команді технічної поразки.

6.

7.
8.

9.

10.

11.

Під час матчу гравці команд зобов’язані дотримуватись вимог Правил гри та
виконувати рішення арбітрів. Неспортивна, некоректна чи недисциплінована поведінка
на полі недопустима.
Після матчу секретар/член Дисциплінарної комісії, арбітр і представники команд
зобов'язані належним чином закінчити оформлення протоколу матчу.
Арбітр вносить до протоколу матчу дані щодо гравців, які забили голи чи до яких були
застосовані дисциплінарні стягнення, указує про наявність чи відсутність у нього
зауважень до гри, після чого підписує протокол.
Представники команд зобов'язані перевірити правильність внесення арбітром даних до
протоколу матчу та в разі необхідності вказують у протоколі зауваження до матчу чи
вносять запис про подання протесту, коротко викласти його зміст, після чого
підписують протокол.
Протокол матчу останнім підписує секретар/член Дисциплінарної комісії, попередньо
вказавши на відсутність протягом установленого Положенням часу протестів команд
суперниць чи виклавши свої зауваження щодо матчу.
Матчі судяться арбітрами, визначеними Комітетом.
VIII. ПОРЯДОК ПОДАННЯ ТА РОЗГЛЯДУ ПРОТЕСТУ
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Протест може бути поданий тільки представником команди впродовж 10 хвилин після
закінчення матчу шляхом внесення відповідного запису до протоколу матчу.
Протест на безпосередню участь у грі гравця, якого: відсторонено від участі в матчах, у
процесі матчу вилучено, не внесено до протоколу матчу, заявлено з порушенням вимог
Положення чи не заявлено взагалі, а також щодо маніпулювання результатами матчу,
може бути подано до наступного туру.
Команда, яка порушила протест, повинна подати до Дисциплінарної комісії його
письмове обґрунтування.
Протест може бути поданий на факти, пов’язані з недотриманням Правил гри або
порушеннями Положення.
Несвоєчасно поданий протест до розгляду не приймається. Протест не може бути
поданий на:
а)
призначення (не призначення) вільного, штрафного, 6-метрового удару;
б) визначення (не визначення) виходу м’яча за межі майданчика і надання права
введення м’яча у гру;
в)
зараховане або не зараховане взяття воріт;
г)
попередження або вилучення футболіста з майданчика.
Не розглядається протест від команди, якщо в подальшому не надано його письмового
обґрунтування.
Протест розглядає Дисциплінарна комісія.
Член Дисциплінарної комісії не може брати участь у розгляді протесту та підлягає
відводу (самовідводу), якщо мають місце обґрунтовані підстави для сумніву в його
неупередженості.
Рішення Дисциплінарної комісії за наслідками розгляду протесту приймається
колегіально. Зацікавлені особи повідомляються про прийняте рішення невідкладно.
Команда, яка подала протест, несе відповідальність за достовірність та об’єктивність
викладених у ньому відомостей. У разі викладення в протесті недостовірних чи
викривлених відомостей. Дисциплінарна комісія має право застосувати до команди чи
особи, яка його порушила дисциплінарні санкції.
До команд застосовуються дисциплінарні санкції у вигляді попередження, зарахування
технічної поразки, зняття з Всеукраїнських змагань.

12.
13.

14.
15.

До керівників (представників) команд застосовуються дисциплінарні санкції у вигляді
попередження, усунення від участі в Всеукраїнських змаганнях.
До гравців під час матчу застосовуються дисциплінарні санкції у вигляді усного
попередження, жовтої картки або вилучення (червона картка). Також до гравців можуть
бути застосовані дисциплінарні санкції у вигляді попередження, дискваліфікації та
відсторонення від участі в Всеукраїнських змаганнях.
До арбітрів застосовується дисциплінарне стягнення у вигляді відсторонення від участі
в Всеукраїнських змаганнях.
Питання, не врегульовані Положенням, вирішуються Дисциплінарною комісією у
межах її повноважень, визначених Положенням. У разі необхідності розв’язання
спірного питання Дисциплінарна комісія звертається щодо його вирішення до Комітету.
_________________

