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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 юних гравців.  

2. Удосконалення спортивної майстерності дівчат та продовження їх футбольної 

освіти. 

3. Створення необхідних умов для підготовки та успішного виступу клубних команд у 

Всеукраїнських змаганнях. 

4. Визначення переможців змагань.  

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

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

 

 

2. КЕРІВНИЦТВО ЗМАГАНЬ 

 

1. Загальне керівництво проведення чемпіонату України з футболу серед жіночих 

команд Вищої ліги сезону 2015 року 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. Змагання проводяться у відповідності до принципів «Чесної гри», згідно з 

календарем змагань, затвердженим ФФУ.  

  

 

3. УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ 

 

1. Учасниками змагань є команди, що беруть участь у чемпіонаті України Вищої ліги 

серед жіночих команд з футболу. 

2. У чемпіонаті Вищої ліги беруть участь гравці, яким виповнилося 15 років і старші. 

3. У чемпіонаті Вищої ліги може брати участь лише одна команда від клубу.  

 

 

4. МІСЦЯ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ 

 

1. Матчі чемпіонату України серед жіночих команд Вищої ліги проводяться на 

стадіонах, затверджених ФФУ для проведення змагань.  

 

 

5. СИСТЕМА ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ 

 

1. Чемпіонат України серед жіночих команд Вищої ліги сезону 2015 року проводиться 

за коловою системою в 2 (два) кола – по одному матчу на своєму полі та на полі 

суперника. 

2. Матчі проводяться у два тайми по 45 хвилин з 15-ти хвилинною перервою.  

 

 



 

 

6.  ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ ЗМАГАНЬ 

 

1. Місця команд у чемпіонаті України серед жіночих команд Вищої ліги визначаються 

за сумою очок, набраних в усіх матчах. За перемогу нараховується 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 особистих зустрічей: 

б) за найбільшою кількістю набраних очок (у матчах між собою), у разі однакового 

результату на своєму та чужому полі перевага надається команді, яка забила 

більше м`ячів на полі суперника; 

в) за кількістю перемог; 

г) за найкращою різницею забитих та пропущених м’ячів; 

д) за найбільшою кількістю забитих м’ячів;  

е) за найменшими показниками “FAIR PLAY“ (попередження – 1 бал, вилучення – 

3 бали); 

є) за жеребом.  

 

7. НАГОРОДЖЕННЯ 

 

1. Нагородження переможців та призерів чемпіонату України Вищої ліги серед 

жіночих команд проводить ФФУ. 

2. Команда, яка посіла перше місце в чемпіонаті одержує звання “Чемпіон України”. 

Вона нагороджується перехідним призом (кубком) “Чемпіон України”, дипломом 

ФФУ. Футболістки, тренери та керівники команди нагороджуються дипломами та 

медалями відповідного ступеню та ґатунку (38 осіб). 

3. Команди, що посіли друге та третє місця в чемпіонаті, нагороджуються дипломами 

ФФУ. Футболістки, тренери та керівники команд-призерів нагороджуються 

дипломами та медалями відповідних ступенів та ґатунку (38 осіб). 

4. Кращий бомбардир Чемпіонату України Вищої ліги нагороджується пам’ятним 

призом ФФУ.  

 

 

8. ФІНАНСОВІ УМОВИ 

 

1. Клуб (команда) несе всі витрати, пов’язані з його(її) участю у змаганнях, окрім 

витрат за арбітраж та спостереження арбітражу.  

2. Всі витрати пов’язанні з арбітражем та спостереженням арбітражу змагань 

здійснюється за рахунок ФФУ відповідно до Регламенту Всеукраїнських змагань з 

футболу серед жіночих та дівочих команд сезону 2015 року. 

 

 

9. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАЯВОК ДОКУМЕНТАЦІЇ 

ТА ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У ЗМАГАННЯХ 

 

1. Заявка команд та гравців на участь у чемпіонаті України сезону 2015 року 

проводиться ФФУ: 

 Перший реєстраційний період – з 23.03 до 24.04.2015 р. 

 Другий реєстраційний період – з 24.06 до 17.07.2015 р. 

2. До заявкового листа дозволяється вносити 30 гравців та 8 офіційних осіб клубу 

(команди). 

 



 

3. Футболістки, які не мають контракту або трудової угоди з клубом, оформлених у 

встановленому законодавством порядку, до змагань не допускаються. 

4. Надрукована заявкова документація команд підписується керівником клубу, 

головним тренером, лікарем команди, засвідчується печатками клубу, медичного 

закладу та узгоджується з регіональною федерацією футболу. 

5. Разом із заявковим листом до ФФУ надаються: 

5.1. Статут клубу, свідоцтво реєстрації клубу, тощо (копії). 

5.2. Анкета стадіону встановленого зразку, затверджена регіональною 

федерацією футболу та керівництвом стадіону.  

5.3. Громадянські паспорти або свідоцтво про народження (оригінал).  

5.4. Кольорові фотографії (розмір 3,5х4,5 см) останнього терміну на 

футболісток та осіб керівного складу. Довідка про історію команди на 

одному аркуші. Кольорове фото команди (розмір 18х24 см) в ігровій 

формі з емблемою клубу.  

5.5. Контракти футболісток, тренерів та інших фахівців, зарахованих у штат 

команди (у трьох примірниках). 

5.6. Трансферні контракти між клубами на перехід футболістки, у тому числі 

на правах оренди.  

6. Команда, яка не надала заявочну документацію у відповідності до вимог даної 

статті, до заявки не допускається. 

                                                                                        

 

10.           ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ  

 

1. Розгляд та вирішення суперечливих питань, які виникають між клубами 

(командами) офіційними особами та футболістами здійснюється під юрисдикцією 

ФФУ. 

2. Рішення з інших питань, які не врегульовані даним Положенням приймає Комітет на 

основі Регламенту Всеукраїнських змагань з футболу серед жіночих та дівочих 

команд сезону 2015 року, а також вимог ФФУ, УЄФА та ФІФА. 

 


