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1. МЕТА І ЗАВДАННЯ ЗМАГАНЬ 

 

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. Поліпшення якості навчально-тренувального процесу в дитячо-юнацьких 

спортивних закладах, групах спортивного вдосконалення і, відповідно, підвищення 

рівня майстерності футболісток.  

2. Удосконалення спортивної майстерності жінок та продовження їх футбольної 

освіти. 

3. Визначення переможців змагань.  

4. Створення комфортних та безпечних умов для учасників змагань та глядачів.  

5. Виявлення талановитих гравців та поповнення резерву збірних команд України.  

 

2. КЕРІВНИЦТВО ЗМАГАНЬ 

 

1. Загальне керівництво проведення Чемпіонату України з футболу серед жіночих 

команд WU-15 сезону 2015 року (далі: Чемпіонат) здійснюється Федерацією 

футболу України (далі: ФФУ) та Міністерством молоді та спорту України (далі: 

Міністерство).  

2. Безпосереднє проведення змагань покладається на Комітет жіночого футболу ФФУ 

(далі: Комітет). 

  

3. УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ 

 

1. До участі в Чемпіонаті допускаються команди, які подали підтвердження про участь. 

2. У Чемпіонаті беруть участь гравці, які народилися в період з 01.01.2000 до 

31.12.2002 роки та мають відповідний медичний дозвіл.  

 

4. ТЕРМІНИ ТА МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ 

 

1. Чемпіонат проводиться у місті визначеному ФФУ з 17 до 22 травня 2015 року.  

 

5. СИСТЕМА ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ 

 

1. Змагання проходять у два етапи. 

 Перший етап – груповий. 

 Другий етап – матчі плей-офф. 

2. Матчі проводяться згідно Правил ФІФА. Тривалість матчу - два тайми по 25 хв 

кожен. У матчі дозволяється  заміна не більше 7 футболісток. Заміни проводяться з 

числа футболісток, внесених до рапорту арбітра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.  ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ ЗМАГАНЬ 

 

1. Місця команд групового етапу визначаються за сумою очок, набраних в усіх матчах. 

За перемогу нараховуються 3 (три) очки, за нічию – 1 (одне) очко, за поразку очки 

не нараховуються.  

2. У разі однакової кількості очок у двох і більше команд перевага надається команді: 

а) яка має кращі показники за результатами особистої зустрічі; 

б) за кращою різницею забитих та пропущених м’ячів в усіх матчах;  

в) за найбільшою кількістю забитих м’ячів в усіх матчах;  

г) за найменшими показниками дисциплінарних санкцій (попередження – 1 бал, 

вилучення – 3 бали); 

д) жеребом.    

3.  У матчах плей-офф, якщо основний час закінчиться внічию, то призначається серія 

11-метрових ударів.  

 

 
7. АРБІТРАЖ 

 

      1. Комітет арбітрів ФФУ призначає Головну суддівську колегію: головного суддю та      

          секретаря змагань. 

      2. Арбітраж матчів проводять арбітри визначені Комітетом арбітрів ФФУ. 

 

 

8. ПРОТЕСТИ ТА АПЕЛЯЦІЇ 

 

      1. Протести та апеляції подаються Головній суддівській колегії протягом 60     

          хвилин після матчу, рішення яких остаточне та обов’язкове для виконання.   

          Головна суддівська колегія не розглядає скарги на рішення, які прийняв   

          арбітр. 

 

 

9. НАГОРОДЖЕННЯ 

 

1. Команда, яка посіла перше місце в Чемпіонаті, нагороджується кубком та дипломом 

ФФУ. Футболістки, тренери та керівники команди (20 осіб) нагороджуються 

дипломами та медалями відповідного ступеню та ґатунку.  

2. Команди, які посіли друге та третє місця в Чемпіонаті, нагороджуються дипломами 

ФФУ. Футболістки, тренери та керівники команд-призерів (20 осіб) нагороджуються 

дипломами та медалями відповідних ступенів та ґатунку. 

3. Кращі футболістки Чемпіонату (воротар, захисник, півзахисник, нападник, 

бомбардир) нагороджуються пам’ятними призами ФФУ. 

 

10.ФІНАНСОВІ УМОВИ 

 

1. Клуб (команда), ДЮСШ, відряджуюча організація несе всі витрати пов’язані з 

відрядженням на змагання гравців та тренерського складу, окрім проживання та 

харчування під час змагань.  

2. Всі витрати пов’язанні з арбітражем, спостереженням арбітражу (проживання, 

харчування, проїзд, заробітна плата), проживанням та харчуванням учасників (20 

чол. з кожної команди), орендою транспорту на місці змагань, орендою футбольних 

полів, заробітною платою лікаря, нагородженням  здійснюється за рахунок ФФУ. 

 

 



11.ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАЯВОК ДОКУМЕНТАЦІЇ 

ТА ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У ЗМАГАННЯХ 

 

1. До заявочного списку дозволяється вносити 18 гравців та 2 офіційні особи клубу 

(команди).  

2. Надрукована заявкова документація команд підписується керівником клубу, 

головним тренером, лікарем команди, засвідчується печатками клубу та медичного 

закладу.  

3. Заявка клубу (команди) проводиться у терміни, визначенні ФФУ.  

 

 

    12.ДИСЦИПЛІНАРНІ САНКЦІЇ 

 

1.  Футболістка автоматично пропускає матч після винесення їй двох попереджень у   

      Чемпіонаті. Футболістка, яка отримала червону картку автоматично пропускає   

      наступний матч. Рішення про подальшу участь дискваліфікованих футболісток в   

      Чемпіонаті приймає Головна суддівська колегія 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. 

2.  Зміни та доповнення до Положення розглядає та затверджує Комітет. 

 

      

                                                                                                  

 

 


