1. Загальні положення
1.1 Метою змагань є популяризація і подальший розвиток жіночого футболу в
Україні та забезпечення необхідного рівня майстерності гравців для
успішного виступу збірних команд України у міжнародних змаганнях.
1.2 Зимові Всеукраїнські змагання серед жіночих команд (далі Змагання)
проводиться Федерацією футболу України (далі ФФУ).
Безпосередня організація змагань покладається на структурний підрозділ
ФФУ – Відділ жіночого футболу (далі Відділ).
1.3 У Змаганнях приймають участь команди, що виступали у чемпіонаті
України серед жіночих команд Вищої та Першої ліги (чемпіон) в сезоні
2015 року. До Змагань не допускаються команди, що не брали участі
принаймі у одному матчі Чемпіонату без поважних причин.У разі відмови
та/або невиконанні пункту 5.1 даного Положення однією з команд її місце
займає наступна команда в підсумковій таблиці чемпіонату України серед
жіночих команд Першої ліги сезону 2015 року. До участі у Першості
допускаються футболістки, яким на момент змагань виповнилось 15 років.
2. Терміни та місце проведення змагань
2.1 Змагання проводяться у місті Умань Черкаської області з 17 до 22 лютого
2016 року.
3. Умови проведення змагань
3.1 Змагання проходять у два етапи.
Перший етап - груповий (в одне коло, дві групи по 4 команди згідно
підсумкових місць сезону 2015 року Група «А» - 1місце; 5м.; 6м.; 1м.
Перша ліга, (або наступне у Першій лізі); Група «Б» - 2місце; 3м.; 7м.; 8м.;
(або наступне у Першій лізі), другий етап – матчі плей-офф.
3.2 Матчі проводяться згідно Правил ФІФА. Тривалість матчу два тайми по 35
хвилин з 10-ти хвилинною перервою. У матчі дозволяється заміна не
більше 7 футболісток. Заміни проводяться з числа футболісток, внесених
до офіційного рапорту арбітрів.
4. Визначення переможців
4.1 Місця команд групового етапу визначаються за сумою очок, набраних в
усіх матчах. За перемогу нараховується 3 (три) очки, за нічию – 1 (одне)
очко, за поразку очки не нараховуються.
4.2.1У разі однакової кількості очок у двох і більше команд перевага надається
команді, яка має кращі показники за результатами особистих матчів з усіма
конкурентами:
а) більша кількість набраних очок;
б) більша кількість перемог;
в) краща різниця забитих та пропущених м’ячів.

4.2.2 При рівності показників, вказаних у п.4.2.1 даного Положення, у двох і
більше команд, перевагу отримують команди, які в усіх матчах мають
кращі показники:
а) краща різниця забитих та пропущених м’ячів;
б) більша кількість забитих м’ячів;
в) найменша кількість балів за попередження та вилучення (попередження
-1 бал, вилучення – 3 бали)
г) за жеребом.
4.4 У матчах плей-офф, якщо основний час закінчиться внічию, то
призначається серія 11- метрових ударів.
5. Заявка
5.1 Учасники Змагань повинні не пізніше 20 січня 2016 року підтвердити
участь та надати попередній заявковий лист до Відділу жіночого футболу
ФФУ.
5.2 Безпосередня заявка учасників буде проведена в день приїзду команд на
змагання. До заявочного списку дозволяється вносити 24 особи (гравці,
офіційні особи та обов’язково лікар команди). Надрукований заявковий
лист (аркуш) підписується керівником команди, головним тренером,
лікарем, засвідчується печатками лікувального закладу та регіональної
федерації футболу. Разом із заявковим списком до головної суддівської
колегії необхідно надати наступні документи, які встановлюють особу
кожного гравця: паспорт, свідоцтво про народження або паспорт
футболістки зареєстрований ФФУ та страховку на кожного учасника.
6. Дисциплінарні санкції
6.1 Футболістка автоматично пропускає наступний матч після винесення їй
двох попереджень. Футболістка, яка отримала червону карту автоматично
пропускає
наступний
матч.
Рішення
про
подальшу
участь
дискваліфікованих футболісток в Змаганнях приймає головна суддівська
колегія змагань керуючись дисциплінарними правилами ФФУ.
7. Арбітраж
7.1 Арбітраж матчів проводять арбітри визначені Комітетом арбітрів ФФУ.
8. Протести та апеляції
8.1 Протести та апеляції подаються Головній суддівській колегії (головний
суддя, секретар, представник Відділу) протягом 60 хвилин після матчу,
рішення якої остаточне та обов’язкове для виконання.

Головна суддівська колегія не розглядає скарги на рішення, які прийняв
арбітр.
9. Нагородження
9.1 Нагородження переможців та призерів Змагань проводить ФФУ.
9.2 Команди, які посіли перше, друге та третє місця у Змаганнях
нагороджуються Кубком та дипломами відповідних ступенів. Футболістки,
тренери та керівники команд-призерів нагороджуються медалями та
дипломами відповідного ступеня (24 чол.)
9.3 Кращі футболістки Змагань (воротар, захисник, півзахисник, нападник,
бомбардир) нагороджуються пам’ятними призами.
10. Фінансові умови
10.1 Команда (клуб), ДЮСШ, відряджуюча організація несе всі витрати
пов’язані з відрядженням на змагання гравців та тренерського складу
(обов’язкове включення до складу делегації працівника з медичною
освітою), окрім проживання та харчування під час змагань.
10.2 Витрати, пов’язані з проведенням змагань (відрядження арбітрів,
головного судді та секретаря, їх розміщення, харчування, оплата за
арбітраж та спостереження за арбітражем, оренда спортивних споруд та
автотранспорту на місці змагань, заробітна плата лікаря та
відеооператора, а також проживання та харчування команд (24 чол. з
кожної команди), нагородження учасників Змагань здійснюється за
рахунок ФФУ.
11. Заключні положення
11.1 Ситуації, що не передбачені даним Положенням, регулюються Відділом
та Головною суддівською колегією.

