
 

                           

                                             

            

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 
 

 

 

 

про проведення Чемпіонату України з футболу 

серед жіночих команд Першої ліги 

сезону 2015 року 

 

 

 

 

 

 

 

 

КИЇВ 

2015 рік 

 



 

 

2 

 

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. 

 
Завданнями змагань є: 

1. Поліпшення якості навчально-тренувального процесу в дитячо-юнацьких 
спортивних закладах, групах спортивного вдосконалення і, відповідно, 
підвищення рівня майстерності гравців. 

2. Створення необхідних умов для підготовки та успішного виступу клубних 
команд  у Всеукраїнських змаганнях. 

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 Першої ліги сезону 2015 року здійснюється Федерацією футболу 
України (далі ФФУ) та Міністерством молоді та спорту України (далі 
Міністерство). 

2. Змагання проводяться у відповідності до принципів “Чесної гри”, згідно  з 
календарем затвердженим ФФУ. 

3. Контроль за організацією та безпосереднє проведення змагань покладається на 
Комітет жіночого футболу (далі - Комітет). 

 

3. УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ 
 

1. Учасниками змагань є команди, що здійснили заявку та беруть участь у 
чемпіонаті України серед жіночих команд Першої ліги. 

2. В чемпіонаті України серед жіночих команд Першої ліги беруть участь гравці, 
яким виповнилося 15 років і старші. 

3. В чемпіонаті України серед жіночих команд Першої ліги беруть участь 
футболістки – аматори. 

4. В чемпіонаті України серед жіночих команд Першої ліги  може брати участь 
лише одна команда від клубу.  

 

4. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАЯВКОВОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ТА 
ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У ЗМАГАННЯХ 

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

(команди). 
2. Надрукована заявкова документація команд підписується керівником клубу, 

головним тренером, лікарем команди, засвідчується печатками клубу, 
медичного закладу та узгоджується з регіональною федерацією футболу. 

3. Разом із заявковим листом до ФФУ надаються: 
3.1. Статут клубу, свідоцтво реєстрації клубу, тощо (копії). 
3.2. Громадянські паспорти або свідоцтво про народження гравців 

(оригінали). 
3.3. Кольорові фотографії (розмір 3,5х4,5) останнього терміну на гравців та 

осіб керівного складу. Довідка про історію команди на одному аркуші. 
Кольорове фото команди (розмір 18х24) в ігровій формі з емблемою 
клубу.  
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5. СИСТЕМА ПРОВЕДЕННЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ              ПЕРЕМОЖЦІВ 
ЗМАГАНЬ 

 
1.       Чемпіонат України серед жіночих команд Першої ліги сезону 2015 року     

проводиться  у два етапи:  
- попередній - за  коловою системою в два  кола – на своєму полі та на полі 

суперника (дві групи розподілені за територіальним принципом); 
- фінальний (1 місце групи «А» зіграє з 2 місцем групи «В», а 1 місце групи 

«В» зіграє з командою, яка зайняла 2 місце у групі «А»).  
2. На попередньому етапі місця команд визначаються за сумою очок, набраних в 

усіх матчах. За перемогу нараховується 3 (три) очки, за нічию – 1 (одне) очко, за 
поразку очки не нараховуються. 

3. У разі однакової кількості очок у двох і більше команд перевага надається 
команді, яка має кращі показники за результатами особистих зустрічей: 
а) за найбільшою кількістю набраних очок (у матчах між собою), у разі 
однакової кількості очок перевага надається команді, яка забила більше м`ячів 
на полі суперника; 
б) за кількістю перемог в усіх матчах; 
в) за найкращою різницею забитих та пропущених м’ячів в усіх матчах; 
г) за найбільшою кількістю забитих м’ячів в усіх матчах;  
д) за кращими показниками “FAIR PLAY“ (попередження – 1 бал, вилучення – 3 
бали); 
е) за жеребом. 

4. За підсумками півфінальних матчів переможені команди зустрінуться у грі за 
третє місце, а  переможці зіграють у фіналі. Якщо основний час матчу 
закінчиться внічию, то призначається додатковий час (два тайми по 15 хвилин 
без перерви). Якщо і додатковий час не визначить переможця, то 
призначається серія 11-метрових ударів.  

5. Фінальний етап Чемпіонату України з футболу серед жіночих команд Першої 
ліги проводиться в місці та в терміни, визначені Комітетом.   

6. Команди, які за підсумками Чемпіонату Першої ліги посіли перше та друге 
місця, мають право, починаючи з сезону 2016 року, грати в Чемпіонаті України з 
футболу серед жіночих команд Вищої ліги.  

7. Команди, які  знялися або були виключені з учасників змагань не допускаються 
до участі у Чемпіонаті України з футболу серед жіночих команд Першої ліги 
сезону 2016 року.  

      8.         Матчі  проводяться у два тайми по 45 хвилин з 15-тихвилинною перервою. 
9.     Право  на перенесення матчів у непередбачених Регламентом випадках 

належить Комітету. 

 
 

6. НАГОРОДЖЕННЯ 
 

1. Нагородження переможців та призерів чемпіонату України серед жіночих 
команд Першої ліги проводить Федерація футболу України. 

2. Команда, яка посіла перше місце в чемпіонаті Першої ліги, одержує звання 
“Чемпіон України з футболу серед жіночих команд Першої ліги сезону 2015 
року”. Вона нагороджується перехідним призом (кубком), дипломом та 
вимпелом ФФУ. Гравці, тренери та керівники команди нагороджуються 
дипломами та медалями відповідного  ґатунку (38 осіб). 

3. Команди, що посіли друге та третє місця в чемпіонаті Першої ліги, 
нагороджуються дипломами ФФУ. Гравці, тренери та керівники команд-призерів 
нагороджуються дипломами та медалями відповідного ґатунку (38 осіб). 

4. Кращі гравці чемпіонату України серед жіночих команд Першої ліги сезону 2015 
року (воротар, захисник, півзахисник, нападник, бомбардир) нагороджуються 
пам’ятними призами ФФУ. 
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7. ФІНАНСОВІ УМОВИ 
 

1. Клуб (команда), ДЮСШ та інші відряджаючі організації несуть всі витрати, 
пов’язані з його(її) участю у змаганнях, окрім витрат за арбітраж та 
спостереження арбітражу.  

2. Всі витрати, пов’язані з арбітражем та спостереженням арбітражу, а також 
організація фінального етапу: транспорт, нагородна атрибутика, харчування та 
проживання арбітрів та спостерігачів арбітражу змагань здійснюються за 
рахунок ФФУ. 

 

8. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ  
 

8.1. Розгляд суперечливих питань 
Розгляд та вирішення суперечливих питань, які виникають між клубами (командами), 

офіційними особами та футболістками здійснюється  під юрисдикцією ФФУ. 

 
8.2. Інші питання 

Рішення з інших питань, які не врегульовані Положенням, приймає Комітет на основі 
вимог ФФУ, УЄФА та ФІФА. 
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