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- дозволяються зворотні заміни.
- Матчі проходять за коловою системою в одне коло.
Переможець визначається за:
- більшою кількістю набраних очок.
- більшою різницею забитих і пропущених м’ячів
- більшою кількістю забитих м’ячів
2. У випадку рівності показників у двох і більше команд перевагу отримують
команди, які в матчах з усіма конкурентами мають кращі показники:
- кращу різницю забитих та пропущених м’ячів в іграх між цими командами;
- більшу кількість забитих м’ячів;
- показники “FAIR PLAY” (попередження-1 бал,вилучення-2 бали);
- за жеребом.
5. УЧАСНИКИ
1. У турнірі беруть участь футболістки 2002-2004 рр. народження, які внесені до
заявкових аркушів.
6. НАГОРОДЖЕННЯ
1. Нагородження регіональних змагань покладається на Миколаївську,
Рівненську, Тернопільську, Чернігівську, Черкаську обласні федерації.
У фінальних змаганнях нагородження забезпечує ФФУ.
7. ФІНАНСОВІ УМОВИ
1. Фінансові витрати пов’язані з підготовкою та участю команд у регіональних та
фінальних змаганнях несуть Федерація футболу України та регіональні
федерації футболу, які забезпечують:
Регіональний етап:
- проїзд до місця змагань та у зворотному напрямку (регіональні федерації
футболу)
- проживання (ФФУ)
- харчування (ФФУ)
- оренда футбольного поля покладається на Миколаївську,
Рівненську, Тернопільську, Чернігівську, Черкаську обласні федерації
- арбітраж (ФФУ)
- оренда транспорту (ФФУ)
- придбання кубків (3 шт), дипломів (3 командні та 42 іменні) та медалей
(42 іменні) покладається на Миколаївську, Рівненську, Тернопільську,
Чернігівську, Черкаську обласні федерації
Фінальний етап:
- проїзд до місця змагань та у зворотному напрямку (ФФУ)
- проживання (ФФУ)
- харчування (ФФУ)
- оренда футбольного поля (ФФУ)
- арбітраж (ФФУ)
- оренда транспорту (ФФУ)
- придбання кубків (3 шт), статуетка кращому гравцю (1 шт), дипломів (3
командні та 42 іменні) та медалей (42 іменні) (ФФУ)

8. АРБІТРАЖ
1. Комітет арбітрів ФФУ призначає Головного суддю змагань.
2. Арбітраж матчів проводять арбітри визначені Комітетом арбітрів ФФУ.

9. ПРОТЕСТИ ТА АПЕЛЯЦІЇ
1. Протести та апеляції подаються Головному судді протягом 60
хвилин після матчу, рішення якого остаточне та обов’язкове для виконання.
2. Головний суддя не розглядає скарги на рішення, які прийняв арбітр.

10. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАЯВКОВОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ
1. До заявочного списку дозволяється вносити 12 гравців та 2 офіційні особи
команди.
2. Надрукована заявкова документація команд підписується керівником
команди, головним тренером, лікарем, засвідчується печаткою медичної
установи.
Документи футболістки:
- свідоцтво про народження (копія)
- ідентифікаційний код (копія)
- учнівський квиток
Заявковий аркуш та документи футболісток подаються до суддівської колегії
в день приїзду на змагання
11. ДИСЦИПЛІНАРНІ САНКЦІЇ
1. Футболістка автоматично пропускає матч після винесення їй двох
попереджень у турнірі. Футболістка, яка отримала червону картку
автоматично пропускає наступний матч. Рішення про подальшу участь
дискваліфікованих футболісток в турнірі приймає Головний суддя змагань
керуючись дисциплінарними правилами ФФУ.

12. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Ситуації, що не передбачені даним Положення, регулюються затвердженим
Регламентом Всеукраїнських змагань з футболу серед жіночих та дівочих
команд України сезону 2015 року.
2. Зміни та доповнення до Положення розглядає та затверджує Комітет.

