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І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1. Національний футбольний турнір серед адвокатів «Кубок UNBA 2016» - це   

відкритий спортивний захід, який проводиться за підтримки Національної асоціації 

адвокатів України (далі – НААУ), Ради 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 Змагання, а також з метою визначення кращої команди 

і відбору кращих гравців для формування збірної команди адвокатів України на 

Чемпіонат Світу у 2016 році серед адвокатів – MUNDIADVOCAT 2016. 

2. 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 для 

успішного виступу Збірної команди адвокатів НААУ на Чемпіонаті Cвіту з 

футболу у 2016 році серед адвокатів; 

 популяризація спорту та заняття спортом серед адвокатів та громадян. 

 

ІІ. ОРГАНІЗАТОРИ ЗМАГАНЬ 

1. Організаторами Змагань є НААУ, РАУ та  ради адвокатів регіонів. 

2. Регіональні органи адвокатського самоврядування - ради адвокатів регіонів - 

формують списки команд учасників Змагань. 

3. НААУ, РАУ забезпечують супровід учасників Змагань для участі у Всеукраїнських 

відбіркових змаганнях з футболу та з футзалу серед адвокатів України. 

 

ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ 

1. Загальне керівництво підготовкою та проведенням Змагань здійснюється їх 

Організаторами.  

До участі в організації та проведенні Змагань можуть бути залучені представники 

органів адвокатського самоврядування в регіонах, адвокатські об`єднання, 

адвокатські бюро, адвокати, які здійснюють індивідуальну адвокатську діяльність, а 

також  меценати. 

2. Для проведення Змагань за розпорядженням Голови НААУ, РАУ утворюється  

організаційний комітет, який забезпечує якісну підготовку Змагань.  

3. До складу організаційного комітету входять представники адвокатури України, 

уповноважені на забезпечення якісної підготовки та реалізації Змагань, фахівці у 

сфері спорту (за згодою). 

4. Організаційний комітет: 

 розробляє та затверджує документи щодо організації та проведення Змагань; 

 здійснює формування складу учасників Змагань; 

 координує роботу з підготовки, організації та проведення Змагань; 

 має право залучати до організації та проведення Змагань партнерів та 

спонсорів;  

 у випадку необхідності, вносить пропозиції Голові НААУ щодо 

персонального складу Збірної команди НААУ для участі у чемпіонаті Світу 

2016 року MUNDIADVOCAT 2016. 

 

IV. УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ 

1. У Змаганнях беруть участь адвокати, а також помічники адвокатів (не більше двох 

помічників адвокатів у команді). 



Не є перешкодою для  участі у Змаганнях  зупинення права на заняття адвокатською 

діяльністю за ч. 1 ст. 31 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». 

2. До участі у Змаганнях допускаються команди адвокатів із офіційно визначеною 

назвою, у складі 7 осіб: 5 основних гравців та 2 запасних, а також тренер і 

представник команди. 

3. Зміна складу команди дозволяється на першому етапі у разі, якщо склад команди є 

неповним (через хворобу, травми, інші обставини, які унеможливлюють участь 

гравця, гравців у змаганнях) і недостатньо запасних гравців.  

Заміна гравців на другому етапі можлива лише з числа гравців тих команд, які 

вийшли у фінал. 

4. Учасником Змагань не може бути: 

 особа, яка є гравцем будь-якого футбольного клубу;  

 особа, право на заняття адвокатською діяльністю якої зупинено на підставі 

рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії 

адвокатури регіону; 

 особа, стосовно якої КДКА прийнято рішення про притягнення до 

дисциплінарної відповідальності та накладення дисциплінарного стягнення у 

вигляді позбавлення права на заняття адвокатською діяльністю. 

 

V. ПРОГРАМА ЗМАГАНЬ 

1. Програма Змагань складається з двох відбіркових етапів: на регіональному рівні – у 

містах обласного значення; на Всеукраїнських відбіркових змаганнях для участі у 

Чемпіонаті Cвіту з футболу у 2016 році серед адвокатів. 

2. 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; 

 у разі необхідності формування збірної команди регіону.  

3. Програма Змагань на другому етапі при проведенні Всеукраїнських відбіркових 

змагань для участі у Чемпіонаті Cвіту з футболу у 2016 році серед адвокатів 

включає: 

 презентацію команди (назва, емблема, девіз, інформація про команду, регіон); 

 проведення змагань серед переможців регіональних відбіркових змагань згідно 

з Правилами гри з футзалу.  

У разі, якщо в регіоні зареєстровано лише одну команду адвокатів, вона 

допускається до участі у Всеукраїнських відбіркових змаганнях.  

4. Проведення Змагань на всіх відбіркових етапах передбачає змагання адвокатів у 

футзалі, що становить два тайми тривалістю у 25 хвилин кожний. 

 

VI. ПОРЯДОК І СТРОКИ ПОДАЧІ ЗАЯВОК 

1. Команди адвокатів обласного значення (далі – Учасники) подають заявки до 

місцевих органів адвокатського самоврядування – рад адвокатів регіонів. 

2. Команди до рад адвокатів регіонів подають такі документи:  

 заявочний лист (заява про участь у змаганнях); 

 до заявочного листа кожен з гравців–адвокатів має додати згоду про 

ознайомлення та погодження з Умовами та Правилами Турніру, засвідчення 

дійсності всіх наданих документів для реєстрації на Чемпіонаті Cвіту з футболу 

у 2016 році серед адвокатів - MUNDIADVOCAT 2016. 

 копії документів, що підтверджують реєстрацію всіх гравців, тренера та 

представника команди (протокол зборів команди);  

 копії посвідчень адвокатів України встановленого Радою адвокатів України 

зразка; 

 медичні довідки всіх адвокатів-гравців команди, термін придатності яких 

становить не більше одного року на день подання заявок. 

Заявочний лист на участь у Змаганнях має містити: 



 повну назву Всеукраїнської організації, що представляє адвокатуру України на 

Чемпіонаті Світу з футболу у 2016 році серед адвокатів; 

 повну назву команди гравців-адвокатів, яка буде офіційно використовуватися 

на всіх відбіркових етапах Змагань та під час Чемпіонату Світу з футболу у 

2016 році серед адвокатів; 

 прізвище, ім’я та по батькові капітана команди, його заступника та гравців-

адвокатів, а також їхні контактні дані; 

 відомості про дату народження гравців; 

 адресу місця проживання всіх гравців-адвокатів, зокрема, із зазначенням 

поштового індексу, міста та країни. 

 

Відповідальність за недостовірність даних в заявочних листах несуть тренери 

команд. 

3. Заявочний лист Учасників (друкований текст) підписується Головою Ради адвокатів 

відповідного регіону, яку представляє команда, тренером, лікарем.  

4. Обробка та захист персональних даних учасників здійснюються відповідно до 

чинного законодавства України. 

 

VII. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ 

1. Змагання на першому відбірковому етапі проводяться в регіонах країни до 28 лютого 

2016 року (включно). 

2. Змагання на другому відбірковому етапі (Всеукраїнське відбіркове змагання для 

участі у Чемпіонаті Cвіту з футболу у 2016 році серед адвокатів) проводяться у місті 

Києві до 07 березня 2016 року (включно). 

3. Нагородження переможців здійснюється під час проведення урочистого закриття 

Змагань. 

4. За результатами проведених Змагань організаційний комітет готує заявочний лист та 

надсилає його до Акціонерної Спортивної Організації (CSO) до 13 березня 2016 року 

для участі переможців Змагань у Чемпіонаті Cвіту з футболу у 2016 році серед 

адвокатів. 

5. Чемпіонат Cвіту з футболу серед адвокатів у 2016 році – MUNDIADVOCAT 2016 - 

проводиться Акціонерною Спортивною Організацією (CSO). 

6. Чемпіонат Cвіту з футболу серед адвокатів у 2016 році – MUNDIADVOCAT 2016 – 

проводиться у чотирьох категоріях ігор: 

 MUNDIADVOCAT – 11-на-стороні КЛАСИЧНИЙ ТУРНІР (CLASSIC) – для 

гравців віком до 30 років; 

 MUNDIADVOCAT – 11-на-стороні ТУРНІР ДЛЯ «ЗНАВЦІВ» (MASTER) – для 

гравців віком до 35 років; 

 MUNDIADVOCAT – 11-на-стороні ТУРНІР ДЛЯ «СТАРИХ» (LEGEND) – для 

гравців віком до 45 років; 

 MUNDIADVOCAT – 5-на-стороні КЛАСИЧНИЙ ТУРНІР (CLASSIC) – для 

гравців віком до 30 років. 

7. Фінансування підготовки та проведення Змагань здійснюється за рахунок коштів, не 

заборонених законодавством України. 

 

VІІІ. АРБІТРАЖ 

1. Арбітраж здійснюється арбітрами регіональних (обласних, міських) федерацій 

футболу. 

 

______________ 


