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ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
При тлумаченні цього Регламенту вжиті в ньому терміни слід розуміти таким чином:
Арбітр

– Особа, призначена ФФУ для проведення матчу, якій надані
виключні повноваження щодо застосування та трактування
Правил гри.
Відділ жіночого футболу – Структурний підрозділ ФФУ, який здійснює організацію та
ФФУ
проведення Всеукраїнських змагань з жіночого футболу.
Вільний агент
– Футболіст, який не перебуває в трудових відносинах із жодним
клубом і має право безперешкодно укладати контракт із будьяким клубом.
Глядач

Дисциплінарні правила
ФФУ

– Фізична особа, яка присутня на певному футбольному матчі з
метою його перегляду і може демонструвати свою
прихильність до обраних нею учасників змагань.
– Стан захищеності життєво важливих інтересів суспільства,
сконцентрованих у його матеріальних і духовних цінностях, від
джерел небезпеки природного або штучного характеру під час
підготовки та проведення футбольних матчів, за якого
забезпечується запобігання загрозам заподіяння шкоди такими
джерелами безпеки.
– Сукупність суспільних відносин, що забезпечують нормальні
умови життєдіяльності людини, діяльності підприємств,
установ і організацій під час підготовки та проведення
футбольних матчів шляхом встановлення, дотримання і
реалізації правових та етичних норм.
– Офіційна особа ФФУ, яка відповідає за здійснення контролю та
правильною організацією проведення матчу, дотриманням
командами Регламенту змагань і директив ФФУ щодо
забезпечення громадського порядку і безпеки на стадіоні та
прилеглій території до, під час та після матчу.
– Уніфіковані дисциплінарні норми і види дисциплінарних
стягнень.

Дисциплінарні санкції

– Заходи дисциплінарного впливу у вигляді відповідних стягнень.

Заявка на участь у
змаганнях

– Процедура надання клубом до ФФУ заявкових документів
згідно з вимогами Регламенту та внесення їх до бази даних
ФФУ.
– Розгалужена мережа установ, що займаються збором,
обробкою та поширенням інформації. У цю мережу входять
телебачення, радіо, преса (газети, журнали, книги), Інтернет,
інформаційні агентства, кінодокументалістика.
– зона навколо футбольного поля, де розташовані місця для
тренерів, запасних футболістів (технічна площа), асистентів
арбітра матчу, юних футболістів, які подають м’ячі, медичного
персоналу, представників правоохоронних органів та
акредитованих ЗМІ тощо.
– Розклад матчів змагань.

Громадська безпека

Громадський порядок

Директор матчу

Засоби масової
інформації (ЗМІ)
Ігрова зона

Календар змагань
КДК ФФУ
Клуб

– Контрольно-дисциплінарний комітет ФФУ, орган здійснення
футбольного правосуддя першої інстанції.
– юридична особа зі статусом суб’єкта господарювання,
створена з метою участі в змаганнях з футболу під егідою або
санкціонованих ФФУ.

Клуб-господар
Команда
Комітет жіночого
футболу ФФУ
Контракт

– Клуб, який є приймаючою стороною під час проведення матчу.
– Спортивний колектив футбольного клубу, який бере участь у
чемпіонатах та Кубку.
- Постійно діючий орган ФФУ

– Форма трудової угоди між футбольним клубом та його
працівником з усіма додатками, змінами і доповненнями,
укладеної відповідно до законодавства України, Регламенту
ФФУ зі статусу і трансферу футболістів та інших документів
ПФЛ, ФФУ, ФІФА та УЄФА.
Матч
– Гра, що проводиться в межах змагань, включаючи основний
ігровий час, додатковий час, серію післяматчевих
одинадцятиметрових ударів (пенальті).
Міжнародний трансфер – Перехід футболіста з клубу однієї національної футбольної
асоціації (федерації, футбольного союзу) до клубу іншої.
Офіційна особа
– Уповноважена особа, яка виконує офіційні функції від імені
ФФУ.
Офіційні особи матчу
– Арбітр, асистенти арбітра, 4-й арбітр, спостерігач арбітражу,
особа, відповідальна за безпеку, а також будь-які інші особи,
призначені ФФУ, для виконання обов’язків у зв’язку із
проведенням матчу.
Офіційний представник – Особа, яка є представником клубу і яку внесено до заявкового
листа та/або до рапорту арбітра.
Палата з вирішення
– незалежна, утворена згідно з вимогами ФІФА інстанція
спорів ФФУ (ПВС ФФУ)
розгляду справ та прийняття рішень між суб’єктами футболу
відповідно до Регламенту ФФУ зі статусу і трансферу
футболістів.
Паспорт футболіста
– Документ встановленого зразка, в якому є інформація про
статус футболіста, а також клуби, у яких він був
зареєстрований, починаючи з десятирічного віку.
Посвідчення учасника
– Документ встановленого зразка, який видається офіційним
змагань
представникам клубу, прізвища яких внесені до заявкового
листа, та засвідчує право власника під час матчу перебувати у
межах технічної площі.
Правила гри
– збірка положень та вимог, затверджених Міжнародною радою
футбольних асоціацій (IFAB), обов’язкових для виконання під
час матчу.
Протест
– Письмова заява клубу щодо фактів, пов’язаних з
недотриманням Правил гри або порушеннями положень
Регламенту, пов’язаних з проведенням матчу.
Регламент
– Звід уніфікованих вимог та положень, що встановлюють та
регулюють порядок проведення Всеукраїнських змагань з
футболу серед жіночих та дівочих команд.
Реєстрація футболіста – Внесення до бази даних (БД) ФФУ та видача Паспорта
футболіста.
Спостерігач арбітражу – особа, призначена ФФУ для виконання офіційних функцій
оцінки професійних дій арбітрів під час проведення матчу та
супроводження їх упродовж усього часу перебування в місті,
де проводиться матч.
Стадіон
– Місце проведення футбольного матчу, що включає власне
стадіон, а також прилеглу до нього територію аж до огорожі
(включаючи саму огорожу), повітряний простір безпосередньо над
стадіоном (якщо у власника стадіону є такі права) та зони для гри,

Статус «вільного
агента»

телебачення, преси і ложі для почесних гостей.
– Статус, наданий футболісту, за яким він має право
безперешкодного переходу (трансферу) до іншого клубу.

Статутні та регламентні – Статути, положення, регламенти, директиви, циркуляри, листи
документи
юридичних осіб, ФФУ, УЄФА та ФІФА, Правила гри, видані
Міжнародною Радою футбольних асоціацій, інші документи,
передбачені статутними нормами.
Стюард

– Фізична особа, яка пройшла відповідну підготовку та на
договірній основі виконує допоміжні функції з підтримання
громадського порядку та громадської безпеки на території
спортивної споруди.

Трансфер

– Перехід футболіста з одного клубу до іншого.

Трансферний контракт

– Форма угоди між клубами про трансфер футболіста.

Тренер

УЄФА

– Фахівець, який має атестат відповідної категорії, працює у
футбольному клубі за контрактом, проводить навчальнотренувальну роботу з футболістами та керує командою під час
матчів.
– Союз Європейських Футбольних Асоціацій.

ФІФА

– Міжнародна Федерація Футбольних Асоціацій.

Форс-мажор

– надзвичайна, непереборна і непередбачувана за даних умов
сила, яку неможливо передбачити та запобігти їй, і яка не
залежить від волі та дій фізичних і/або юридичних осіб. Форсмажор є обставиною, що звільняє від відповідальності за
повне або часткове невиконання зобов'язань.
– Спортсмен, який у складі команди бере участь у навчальнотренувальному процесі та змаганнях із футболу.

Футболіст
Футболіст-легіонер

– Спортсмен, який має чинний контракт з професіональним
футбольним клубом, та який, відповідно до положень
застосування Статуту ФІФА, не має права виступати за
національні збірні команди України.

ФФУ

– Громадська спілка «Федерація футболу України».

В даному Регламенті вживання іменників чоловічого роду, рівним чином треба розуміти і
відповідний іменник жіночого роду – і навпаки.

Розділ I. НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА РЕГЛАМЕНТУ
Нормативно-правовою базою Регламенту Всеукраїнських змагань з футболу серед
жіночих та дівочих команд сезону 2017 та сезону 2017-2018 року є діючі редакції
наступних документів:
-

-

Закон України «Про фізичну культуру і спорт»
Статуту ФІФА.
Статут УЄФА.
Статут Громадської спілки «Федерація футболу України».
Діючі Правила гри з футболу затверджені IFAB.
Регламент ФФУ зі статусу і трансферу футболістів.
Дисциплінарні правила Федерації футболу України.
Постанова Кабінету Міністрів України від 18.12 2012р. №341 «Про
затвердження порядку організації робіт із забезпечення громадського порядку
та громадської безпеки під час проведення футбольних матчів».
Правила поведінки глядачів на стадіонах під час відвідування футбольних
матчів.
Вимоги до стадіонів при проведенні змагань з футболу.
Закон України « Про запобігання впливу на результати офіційних спортивних
змагань корупційних правопорушень».

Розділ II. МЕТА І ЗАВДАННЯ РЕГЛАМЕНТУ
Стаття 1.
1.

Метою Регламенту Всеукраїнських змагань з футболу серед жіночих та дівочих
команд сезону 2017 та сезону 2017-2018 року (далі - Регламент) є визначення
принципів організації та проведення змагань з футболу серед жіночих команд:
Чемпіонат України серед команд Вищої ліги (далі Чемпіонат Вищої ліги), Першої
ліги (далі Чемпіонат Першої ліги-згідно додатку №1), розіграшу Кубка України (далі
Кубок України - згідно додатку №2) та Чемпіонату України серед дівочих команд
WU-14, WU-15, WU-16, WU -17, турніру «Кубок надій ФФУ» - WU 13 (згідно додатку
№3) під егідою Громадської спілки «Федерація футболу України» (далі - ФФУ),
порядку, норм та правил відносин між суб’єктами жіночого футболу на основі
створення системи взаємодії прав, обов’язків і відповідальності юридичних та
фізичних осіб.

Стаття 2.
1.
2.

Мета Регламенту

Завдання Регламенту

Привести систему змагань у відповідність до вимог регламентуючих документів
ФІФА, УЄФА та ФФУ.
Встановити порядок здійснення керівництва і контролю, організації та проведення
змагань.

Розділ III. МЕТА І ЗАВДАННЯ ЗМАГАНЬ
Стаття 3.
1.

Мета змагань

Метою змагань є популяризація і подальший розвиток жіночого футболу в Україні
та забезпечення необхідного рівня майстерності футболістів для успішного виступу
збірних команд України у міжнародних змаганнях.

Стаття 4.
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Завдання змагань

Поліпшення якості навчально-тренувального процесу в дитячо-юнацьких
спортивних закладах, групах спортивного вдосконалення і відповідно
підвищення рівня майстерності юних футболістів.
Удосконалення спортивної майстерності дівчат та продовження їх футбольної
освіти.
Створення необхідних умов для підготовки та успішного виступу клубних і
збірних команд України у міжнародних змаганнях.
Визначення переможців змагань.
Створення комфортних та безпечних умов для учасників змагань та глядачів.
Виявлення талановитих футболісток та поповнення резерву збірних команд
України.

Розділ IV. УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ
Стаття 5.
1.

2.
3.

У відповідності до Закону України “Про фізичну культуру і спорт” та Договору
про спільну діяльність між Міністерством молоді та спорту України і Федерацією
футболу України виключне право на загальне керівництво і контроль,
організацію та проведення змагань покладається безпосередньо на ФФУ.
Змагання проводяться у відповідності до принципів “Чесної гри”, згідно з
календарем змагань.
Організацію та проведення змагань здійснює структурний підрозділ ФФУ - відділ
жіночого футболу ФФУ (далі - Відділ).

Стаття 6.
1.

2.

3.
4.
5.

2.

Учасники змагань

Учасниками змагань є команди професіональних футбольних клубів, які за
спортивним принципом отримали право брати участь у чемпіонаті України
серед жіночих команд Вищої ліги та надали заявочну документацію у
відповідності до вимог статті 7 даного Регламенту.
Команди, які у встановленні терміни, не надали офіційного підтвердження від
клубу та регіональної федерації на участь у чемпіонаті України Вищої ліги до
змагань не допускаються.
У матчах чемпіонату України Вищої ліги одночасно можуть брати участь не
більше п’яти футболістів-легіонерів.
В чемпіонаті Вищої ліги беруть участь футболісти, яким виповнилося 15 років і
старші.
У чемпіонаті України серед жіночих команд Вищої ліги може брати участь лише
одна команда від клубу.

Стаття 7.

1.

Керівництво змаганнями

Порядок оформлення заявкової документації
та заявка на участь у змаганнях

Заявка команд та футболістів на участь у Чемпіонаті Вищої ліги сезону 2017 та
сезону 2017-2018 року проводиться ФФУ:
 заявковий період на сезон 2017 року – з 15.03 до 27.04.2017р.
 перший заявковий період на сезон 2017-2018 років – з 21.07 до 31.08.2017 р.
 Другий заявковий період на сезон 2017-2018 років – з 15.03 до 25.04.2018 р.
До заявкового листа дозволяється вносити 30 гравців та 8 офіційних осіб клубу
(команди).

3.

4.

Надрукована державною мовою заявкова документація команд підписується
керівником клубу, головним тренером, лікарем команди, засвідчується
печатками клубу, лікувального закладу та узгоджується з обласною/м.Києва
федерацією футболу.
Разом із заявковим листом (2 екземпляри) до Відділу надаються:
4.1.
Статут клубу, свідоцтво реєстрації клубу, тощо (копії).
4.2.
Паспорт стадіону встановленого зразку, завірений регіональною
федерацією футболу та керівництвом стадіону. Якщо клуб не має свого
стадіону, то надає Договір про оренду стадіону.
4.3.
Громадянські паспорти або свідоцтво про народження (оригінал).
4.4.
Кольорові фотографії (розмір 3,5х4,5) останнього терміну на футболістів
та осіб керівного складу в електронному вигляді. Довідка про історію
команди на одному аркуші. Кольорове фото команди (розмір 18х24) в
ігровій формі з емблемою клубу.
4.5.
Контракти футболістів, тренерів та інших фахівців (у трьох примірниках).
4.6.
Трансферні контракти між клубами на перехід футболіста, у тому числі
на правах оренди.
4.7.
Копії ліцензій тренерів відповідної категорії, згідно ст. 37 Регламенту.
4.8.
Страховку на кожного футболіста (копія).
4.9.
Команда (клуб, організація, офіційний представник) які мають
заборгованість перед ФФУ, регіональними федераціями футболу або
клубами до заявки та участі у змаганнях не допускаються.
4.10. Команда, яка не надала заявочну документацію у відповідності до вимог
даної статті, до заявки не допускається.

Стаття 8.
1.

Матчі Чемпіонату Вищої ліги проводяться на стадіонах, які входять до реєстру
стадіонів ФФУ. Клуб повинен мати на правах власності або користування
основний та резервний стадіони.

Стаття 9.

1.

2.
3.

Місця проведення змагань

Обов’язки клубу-господаря поля з підготовки
стадіону до змагань

Клуб-господар поля та адміністрація стадіону зобов’язані:
1.1.
Вивісити державний прапор України. Забезпечити підготовку місця
проведення матчу у відповідності «Вимог до стадіонів при проведенні
змагань з футболу», затверджених ФФУ та інших регламентуючих
документів.
1.2.
Забезпечити відсутність сторонніх осіб у кімнаті арбітрів, в якій мають
право знаходитися спостерігач арбітражу, представники ФФУ, відряджені
на даний матч з офіційними повноваженнями.
1.3.
Надати для проведення матчу сім рівноцінних футбольних м’ячів.
З них шість м’ячів мають бути поруч з футбольним полем: по одному
вздовж бокових ліній та по одному за лініями воріт.
1.4.
Забезпечити присутність 8–10 юних футболістів для повернення м’яча,
який опинився за межами поля. Форма юних футболістів має бути
однаковою, відповідати погодним умовам та відрізнятися за кольором від
форми гравців команд та арбітрів, що обслуговують матч.
1.5.
Забезпечити відеозапис матчу та надати відео до ФФУ, за вимогою
Відділу, протягом 48 годин.
За воротами команд під час матчу можуть знаходитися тільки
фотокореспонденти та юні футболісти, які подають м’ячі.
Матчі Чемпіонату Вищої ліги дозволяється починати не раніше 11.00 години і не
пізніше 19.00 години.

4.

5.

Для проведення матчів у вечірній час на стадіоні має бути встановлене штучне
освітлення (мінімум 800 люкс), а також аварійне освітлення, яке забезпечує
необхідне освітлення у разі відмовлення систем електропостачання.
Клуб-господар поля зобов’язаний забезпечити протягом матчу присутність
карети швидкої медичної допомоги.

Стаття 10.
1.

2.

3.

Клуб-господар несе відповідальність за забезпечення громадського порядку і
громадської безпеки до, під час та після матчу на стадіоні і прилеглій до нього
території у відповідності до норм чинного законодавства України.
Клуб-господар поля зобов’язаний забезпечити присутність представників
Національної Поліції в кількості, достатній для протидії порушенням
громадського порядку, охорони глядачів та учасників змагань на стадіоні,
прилеглих до нього територій, на пішохідних і проїзних шляхах, що ведуть до
стадіону та від нього, а також безпеку команди гостей у готелі при виїздах на
тренування, матч та поверненні з тренування, матчу.
У випадку письмової заяви від команди гостей на відвідування матчу її
вболівальниками, відповідальність за їх поведінку несе організатор відвідування
матчу від команди гостей.

Стаття 11.
1.
2.
3.

4.
5.

2.

2.

Календар матчів

Календар матчів визначається шляхом жеребкування і затверджується
керівництвом Федерації футболу України.
Право на перенесення матчів у непередбачених Регламентом випадках
належить Відділу.

Стаття 13.
1.

Система проведення змагань

Чемпіонат Вищої ліги сезону 2017 року проводиться в одне коло. Кожна
команда зіграє з кожною, згідно календаря, визначеного жеребкуванням.
Чемпіонат Вищої ліги сезону 2017-2018 років проводиться в два кола за
коловою системою – на своєму полі та на полі суперника.
За підсумками Чемпіонату України Першої ліги сезону 2017 року та сезону
2017-2018 років команда, яка посіла перше місце, має право грати в Чемпіонаті
України серед жіночих команд Вищої ліги. Якщо команда, що посіла перше
місце, відмовляється підвищуватись у класі, то це право надається команді, яка
посіла відповідно друге, або наступні за другим місцем місця.
За підсумками Чемпіонату України Вищої ліги сезону 2017-2018 років команда,
яка посіла останнє місце, переходить до Першої ліги.
Матчі чемпіонату Вищої ліги проводяться у два тайми по 45 хвилин з 15-ти
хвилинною перервою.

Стаття 12.
1.

Забезпечення громадського порядку та безпеки
на стадіоні під час проведення матчу (матчів)

Визначення переможців змагань

Місця команд у Чемпіонаті 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.
У разі однакової кількості очок у двох і більше команд перевага надається
команді, яка має кращі показники:
а) за найбільшою кількістю набраних очок (у матчах між собою);
б) за найкращою різницею забитих та пропущених м’ячів в усіх матчах;
в) за найбільшою кількістю забитих м’ячів в усіх матчах;

г) за найменшими показниками “FAIR PLAY“ (попередження – 1 бал, вилучення
– 3 бали) в усіх матчах.
д) за жеребом.

Стаття 14.
1.
2.

3.

4.

Нагородження переможців та призерів Чемпіонату Вищої ліги проводить ФФУ.
Команда, яка посіла перше місце в Чемпіонаті одержує звання «Чемпіон
України». Вона нагороджується кубком “Чемпіон України”, дипломом ФФУ.
Футболісти, тренери та керівники команди нагороджуються дипломами та
медалями відповідного ступеню та ґатунку (38 осіб).
Команди, що посіли друге та третє місця в Чемпіонаті Вищої ліги,
нагороджуються дипломами ФФУ. Футболісти, тренери та керівники командпризерів нагороджуються дипломами та медалями відповідних ступенів та
ґатунку (38 осіб).
Кращий бомбардир Чемпіонату України Вищої ліги нагороджується пам’ятним
призом ФФУ.

Стаття 15.

1.

2.
3.
4.
5.

2.

3.

4.

Зміна назви клубу (команди)

Зміна назви клубу (команди) відбувається за офіційним поданням клубу
(команди), регіональної федерації та затверджується Комітетом.

Стаття 17.
1.

Неявка команди на матч (матчі)
або відмова від участі у змаганнях

За неявку команди на матч (матчі) без поважної причини, їй зараховується
поразка (0:3), супернику – перемога (3:0). До команди (клубу), яка не з’явилася
на матч застосовуються дисциплінарні санкції у формі зняття 3 очок, окрім
зарахованої поразки.
До команди, яка не з’явилась на календарний матч (матчі), застосовуються
дисциплінарні санкції за рішенням КДК ФФУ.
У разі неявки обох команд на матч, їм зараховується поразка (0:3) та
застосовуються дисциплінарні санкції за рішенням КДК ФФУ.
За повторну неявку на матч без поважної причини команда знімається зі
змагань.
Якщо команда, яку виключено зі змагань, провела половину і більше матчів, їй
зараховуються поразки в матчах, які залишились(-:+), а командам-суперницям
зараховуються перемоги (+:-), якщо менше половини матчів – результати
анулюються.

Стаття 16.
1.

Нагородження

Участь та заміни футболістів у матчі

При проведені матчів Чемпіонату Вищої ліги офіційна особа клубу (команди) до
рапорту арбітра встановленої форми повинна внести прізвища та імена 18-ти
футболістів (11-ти основних і не більше 7-ми запасних), а також не більше 6-ти
офіційних осіб.
Офіційні представники команд зобов’язані за 75 хвилин до початку матчу
внести у рапорт арбітра прізвища та імена футболістів під визначеними
номерами кожного футболіста і надати арбітру відповідний «Паспорт
футболістки».
Представники команд зобов’язані підписати рапорт арбітра до початку матчу.
Ставити підписи у рапорті арбітра від імені команди мають право головний
тренер, тренер, начальник або менеджер команди.
Представник команди-господаря поля повинен першим заповнити рапорт
арбітра.

5.

6.
7.

8.
9.

10.
11.

Клуб підлягає дисциплінарним санкціям за внесення до рапорту арбітра
прізвища дискваліфікованого або незаявленого футболіста, незалежно від того,
брав чи не брав участі у матчі цей(ці) футболіст(и).
Футболіст, прізвище якого не внесене до рапорту арбітра, не має права брати
участь у матчі.
Запасні футболісти, а також не більше 6-ти представників команди, прізвища
яких внесені до рапорту арбітра, повинні під час матчу знаходитися на
відведених для цього місцях, спеціально окресленій технічній площі.
Особи, прізвища яких не внесені до рапорту арбітра, під час матчу не мають
права перебувати у технічній площі лави запасних команди.
Розминка запасних футболістів під час матчу, внесених до рапорту арбітра,
дозволяється біля кутового прапорця за лінією воріт своєї команди або за
першим асистентом арбітра. Одночасно розминку можуть проводити не більше
3-х футболістів від кожної команди у формі, яка відрізняється за кольором від
форми учасників матчу та арбітрів.
Під час матчів Чемпіонату Вищої ліги дозволяється заміна 7 (семи) футболістів:
Заміни проводяться з числа футболістів, прізвища яких внесені до рапорту
арбітра.

Стаття 18.
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Обов’язкова ігрова форма футболіста складається з футболки, шортів, гетрів,
щитків та взуття.
Висота номера на футболці – від 25-ти см до 35-ти см, ширина – не менше
12-ти см, ширина смуги номера – не менше 3-х см. На смугастих футболках
номери наносяться на однокольоровому прямокутнику.
Форма воротаря за кольором повинна відрізнятися від форми польових гравців
обох команд та арбітрів.
Футболка може бути з короткими (до нижньої третини плеча) або довгими
рукавами.
Підшортники мають бути однакового кольору з шортами ігрової форми. Вони не
повинні досягати верхньої частини коліна.
Футболіст, екіпіровка якої не відповідає вимогам Правил гри та цієї статті, до
участі у матчі не допускається.

Стаття 19.

1.

2.
3.
4.
5.

6.

7.

Вимоги до обов’язкової ігрової екіпіровки футболістів

Порядок прийому команди гостей та офіційних
осіб матчу клубом-господарем поля

Команда-господар поля повинна не пізніше ніж за 5 (п’ять) діб до проведення
матчу визначити місце проведення та час його початку, а також колір форми
(футболка, шорти, гетри) польових гравців і воротарів та письмово повідомити
про це клуб-гостей та Відділ.
Команда гостей не пізніше ніж за 3 (три) доби до прибуття має повідомити
команду-господаря поля про дату, час прибуття та кількісний склад делегації.
У випадку несвоєчасного виконання вимог п.2 даної статті претензії команди
гостей не приймаються.
Представник команди-господарів поля зобов’язаний зустріти команду гостей та
погодити програму перебування.
На протязі всього часу перебування команди гостей у місті команда-господар
поля несе відповідальність за її безпеку, залучаючи для цього відповідні
служби.
У випадку невиконання представниками команди гостей пропозицій командигосподаря поля щодо гарантій безпеки, в тому числі майнової, та з паркування
автотранспортних засобів у встановлених для цього місцях, сторона, що
приймає, не несе відповідальності за нанесені збитки.
Команда-господар поля безкоштовно надає команді гостей:

8.
9.

- футбольне поле за день до матчу, на якому він відбудеться для проведення
одного тренування на протязі до 45 хвилин (за домовленістю сторін тренування
може відбутись і на іншому полі);
- футбольні м’ячі (не менше 7-ми м’ячів), якими буде проводитись матч;
- чай, каву, негазовану мінеральну воду на стадіоні в день проведення матчу.
У випадку збігу кольору ігрової форми, її змінює команда-господар поля.
Призначити офіційного представника з повноваженнями щодо зустрічі
спостерігача арбітражу і арбітрів, їхнього проживання і погодження програми
перебування та безпеки.

10.

Забезпечити телефонним зв’язком спостерігача арбітражу, для передачі
оперативної інформації щодо проведеного матчу.

11.

Клуб-господар поля зобов’язаний протягом двох годин після завершення матчу
надіслати на електронну адресу protokolffu@gmail.com протокол матчу.

Стаття 20.

1.

2.

3.

4.

Керівники клубу (команди), футболісти, які беруть участь у змаганнях, повинні
виконувати всі вимоги даного Регламенту, виявляючи при цьому високу
дисципліну, організованість, повагу до офіційних осіб, спостерігача арбітражу,
арбітрів, суперників та глядачів.
Керівники клубу (команди) несуть відповідальність за поведінку футболістів
своєї команди і не мають права втручатися в дії спостерігача арбітражу та
арбітрів матчу.
Клуб (команда) несе відповідальність за поведінку своїх глядачів, а також
посадових осіб клубу, які виконують офіційні обов’язки на матчі або присутні на
стадіоні.
За невиконання (порушення) вимог Регламенту та інших нормативних
документів, до клубу і відповідних осіб застосовуються дисциплінарні санкції,
встановлені Дисциплінарними правилами ФФУ

Стаття 21.
1.

2.

3.

4.

Відповідальність клубу (команди),
керівників та футболістів

Протести. Порядок подання. Розгляд

Офіційна особа клубу (команди) зобов’язана негайно після закінчення матчу
попередити спостерігача арбітражу та арбітра про подання протесту. Заява про
подання протесту підписується головним тренером (представником команди) і
передається спостерігачу арбітражу. Спостерігач арбітражу зобов’язаний
направити дану заяву та докладну інформацію про інцидент до Відділу.
Протягом 24-х годин після закінчення матчу клубу (команді) необхідно
направити обґрунтований протест до КДК ФФУ. Про подання протесту
спостерігач арбітражу зобов’язаний проінформувати команду суперника.
Протест на невідповідність Правилам гри розмірів воріт та розмітки
футбольного поля подається у письмовій формі арбітру не пізніше, ніж за одну
годину до початку матчу.
Не приймається до розгляду несвоєчасно поданий протест, а також, якщо він
поданий на рішення арбітра протягом матчу:
а) призначення
чи
не
призначення
вільного,
штрафного
або
одинадцятиметрового удару;
б) визначення положення “поза грою”;
в) визначення виходу м’яча за межі поля та надання права введення м’яча у
гру;
г) зараховане чи не зараховане взяття воріт;
д) попередження чи вилучення футболістки з поля.
Протест розглядається КДК ФФУ після перерахування на р/р ФФУ стороною, що
подала протест, обов’язкового грошового внеску 1500 грн.

5.

Якщо КДК ФФУ задовольнить
повертається клубу (команді).

Стаття 22.
1.
2.

3.

4.

5.

протест,

обов’язковий

грошовий

внесок

Фінансові умови

Клуб (команда) несе всі витрати, пов’язані з його(її) участю у змаганнях.
Винагороду за арбітраж та спостереження за арбітражем офіційних осіб матчу
(спостерігача арбітражу, арбітра, двох асистентів та 4-го арбітра) забезпечує
ФФУ згідно затвердженого «Порядку нарахування та виплат за арбітраж та
спостереження арбітражу Всеукраїнських змагань з футболу серед жіночих та
дівочих команд».
Суми винагород за арбітраж та спостереження арбітражу матчів Всеукраїнських
змагань з футболу серед жіночих та дівочих команд сезону 2017 року
встановлюються ФФУ.
Якщо матч не відбувся за вини однієї з команд, виплата винагороди за арбітраж
та спостереження арбітражу здійснюється як за виконану роботу, за умови, що
спостерігач арбітражу та арбітри прибули на місце проведення матчу.
Якщо матч не відбувся у зв’язку з форс-мажорними обставинами,
відшкодовуються тільки витрати на відрядження спостерігача арбітражу та
арбітрів.

Розділ V. АРБІТРАЖ ТА СПОСТЕРЕЖЕННЯ АРБІТРАЖУ
Стаття 23.
1.

2.

3.
4.
5.
6.

Арбітраж проводиться офіційними особами матчу відповідно до чинних Правил
Гри в редакції IFAB. Офіційні особи матчу зобов’язані виконувати свої
обов’язки із спортивною відданістю, з дотриманням, при прийнятті рішення,
принципів незацікавленості, неупередженості та незалежності. Також їхня
поведінка у кожному контакті, пов’язаному із спортивною діяльністю, має бути
прозорою, коректною та бездоганною.
Арбітраж проводять арбітри, затверджені Комітетом арбітрів ФФУ для
проведення матчів Всеукраїнських змагань з футболу. На кожний матч
призначається арбітр, який наділяється виключними
повноваженнями
відносно застосування та трактування Правил гри, два асистенти арбітра та
4-й арбітр.
Призначення арбітрів проводить Комітет арбітрів ФФУ. Протокол призначень
підписує та затверджує голова Комітету арбітрів ФФУ.
Прохання щодо призначення або заміни арбітрів, призначених на матч, до
розгляду не приймаються.
У випадку неможливості виїзду на матч призначених арбітрів їх заміну
проводить Комітет арбітрів ФФУ.
У випадку неявки арбітрів матч проводять найбільш кваліфіковані арбітри,
призначені Комітетом арбітрів регіональної федерації футболу за узгодженням
з Комітетом арбітрів ФФУ.

Стаття 24.
1.

2.
3.

Здійснення арбітражу та призначення арбітрів

Обов’язки арбітрів

За 48 годин до дати проведення матчу (матчів) повідомити клуб (команду) про
час свого прибуття, а також клуб (команду), у випадку необхідності, про
бронювання зворотних квитків до місця проживання із зазначенням дати від’їзду
та виду транспорту.
Прибути до місця, де проводиться матч, не пізніше ніж за 4 години до його
початку.
У випадку неможливості прибуття на матч, негайно повідомити Комітет арбітрів
ФФУ.

4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.

11.

12.

За відсутності спостерігача арбітражу, у випадку неприбуття команди на матч,
негайно поінформувати про це Відділ.
Не пізніше ніж за 60 хвилин до початку матчу оглянути футбольне поле, його
обладнання та прийняти рішення про можливість проведення матчу.
Разом з офіційними особами команд визначити кольори форми таким чином,
щоб кольори футболок, шортів та гетрів команд-суперниць не збігалися.
У разі відсутності спостерігача арбітражу перевірити наявність на стадіоні
відповідної документації, та прийняти рішення про можливість проведення
матчу.
За 75 хвилин до початку матчу перевірити відповідність прізвищ у «Паспортах
футболістів» та «Посвідченнях учасників змагань» з прізвищами у Рапорті
арбітру та списку персоналу технічної підтримки команди відповідно.
4-й арбітр надає допомогу арбітру у відповідності до положень, зазначених у
Правилах гри IFAB, забезпечує контроль за перебуванням і поведінкою
футболістів, офіційних представників команд у технічній площі та ігровій зоні під
час матчу.
Протягом 30-ти хвилин після закінчення матчу оформити Рапорт арбітра,
викласти інформацію про всі дисциплінарні санкції, застосовані до футболістів
і/або офіційних представників команд і будь-які інциденти, що виникли до, під
час та після матчу.
Протягом 24 годин після закінчення матчу надіслати оформлений належним
чином Рапорт арбітра рекомендованим листом за адресою: 01133, м. Київ,
провулок Лабораторний 7А, Федерації футболу України. Відділ жіночого
футболу, каб.310.
У разі, якщо протягом матчу пред’являлися червоні картки або відбулися будьякі інші серйозні інциденти, скласти додатковий детальний звіт і направити його
факсимільним зв’язком до Відділу протягом 24 годин після закінчення матчу.

Стаття 25.

1.

2.

3.

4.

Контроль за якістю арбітражу здійснюється спостерігачем арбітражу, якого
призначає Комітет арбітрів ФФУ. Обов’язки спостерігача арбітражу у змаганнях
серед професіональних клубів може виконувати виключно особа, яка була
включена до списків, складених та затверджених Комітетом арбітрів ФФУ.
Здійснення адміністративного та регламентного контролю матчу з питань
громадського порядку і безпеки на стадіоні покладається на спостерігача
арбітражу ФФУ, який виконує також обов’язки директора матчу ФФУ.
Призначення спостерігачів арбітражу на матчі Всеукраїнських змагань
проводить Комітет арбітрів ФФУ. У випадку неявки спостерігача арбітражу на
матч заміну здійснює Комітет арбітрів регіональної федерації футболу за
погодженням з Комітетом арбітрів ФФУ.
Прохання щодо призначення або заміни спостерігача арбітражу, призначеного
на матч, до розгляду не приймаються.

Стаття 26.
1.

2.
3.
4.

Здійснення спостереження та
призначення спостерігачів арбітражу

Обов’язки спостерігача арбітражу

За 48 годин до дати проведення матчу повідомити клуб (команду) про час свого
прибуття, а також у випадку необхідності, про бронювання зворотних квитків до
місця проживання із зазначенням дати від’їзду та виду транспорту.
Прибути до міста, де проводиться матч, не пізніше ніж за 4 години до його
початку.
У випадку неможливості прибути на матч, необхідно повідомити про це факсом
або телеграмою Комітет арбітрів ФФУ.
Після прибуття на місце проведення матчу представитися:

5.

6.

7.
8.

9.

10.
11.
12.

13.

а) керівникам клубу(команди) - господарів та представнику Національної
Поліції , узгодити з ними питання, пов’язані з матчем;
б) керівництву команди гостей для надання допомоги (якщо в цьому буде
необхідність) у вирішені питань, пов’язаних з перебування команди.
Перед початком матчу перевірити:
а) наявність документів, що свідчать про готовність стадіону до проведення
матчу;
б) готовність ведення відеозапису матчу та при необхідності надати допомогу в
його проведенні команді гостей.
У разі відсутності відповідних документів і/або невиконанні вимог, встановлених
Регламентом, терміново повідомити про це Відділ та вжити всіх необхідних
заходів щодо усунення виявлених недоліків у підготовці стадіону до матчу.
У разі серйозних порушень Регламенту прийняти рішення про відміну матчу,
попередньо повідомивши про це Відділ.
Провести разом з арбітрами інспекцію стадіону (стан футбольного поля та його
готовність до матчу, включаючи розмітку поля, розміри воріт, кутових
флагштоків, справність інформаційного табло, розміщення рекламних щитів,
позицій телекамер), роздягалень команд і арбітрів.
Спостерігач арбітражу супроводжує арбітрів протягом усього часу перебування
у місті, де проводиться матч, а також оцінює їх професійні дії під час
проведення матчу.
Якщо арбітр матчу не може виконувати свої функції – приймає рішення про його
заміну 4-им арбітром або одним із асистентів арбітра.
У випадку неприбуття команди на матч, терміново проінформувати про це
Відділ.
У випадку протесту або інцидентів, що мали місце до початку матчу, під час та
після його проведення, проінформувати про це керівників команд і не пізніше
ніж за 24 години після закінчення матчу направити до Відділу рекомендованим
листом відповідний рапорт.
Протягом години після закінчення матчу проінформувати інформаційну службу
ФФУ за телефоном (+38 044 521 05 66) та Відділ (+38 097 756 07 70) про
технічні результати матчу та інциденти, що мали місце до, під час і/або після
матчу.

14.

Протягом 36 годин після закінчення матчу надіслати рапорт спостерігача
арбітражу Комітету арбітрів ФФУ на електронний адрес duflraport@ukr.net.

15.

Протягом 36 годин після закінчення матчу заповнити Рапорт спостерігача
арбітражу, керуючись методичними рекомендаціями Комітету арбітрів та на
основі особистого аналізу. Надіслати Рапорт спостерігача арбітражу до
Комітету арбітрів ФФУ на електронний адрес duflraport@ukr.net.

16.

Протягом 36 годин після закінчення матчу оформити належним чином Рапорт
директора матчу та надіслати його до Відділу на електронний адрес
protokolffu@gmail.com, cwf@ffu.org.ua

Розділ VI. СТАТУС І ПЕРЕХОДИ ФУТБОЛІСТІВ
Стаття 27.
1.

2.

Статус футболіста – учасника змагань

Футболіст, який має контракт з професіональним клубом (командою),
зареєстрований у ФФУ та отримує за свою діяльність у футболі винагороду, що
перевищує його фактичні витрати, є професіоналом.
Діяльність футболіста-професіонала регулюється чинним законодавством
України, статутними і регламентними документами ФІФА, УЕФА, ФФУ.

Стаття 28.

1.

2.
3.
4.

5.
6.

7.

8.

9.

10.
11.
12.

13.

14.

Трудові відносини у професіональному футболі.
Укладання контракту

Особи, які здійснюють трудову діяльність у професіональному футболі, повинні
працювати за контрактами, що укладаються у письмовій формі з клубами у
відповідності до законодавства України, вимог ФІФА, УЕФА, ФФУ.
У відповідності до законодавства України про працю, перший професіональний
контракт футболіст може укласти при досягненні 15-річного віку.
Контракт між клубом і футболістом (тренером, іншими фахівцями) укладається
на період від 1-го року до 5-ти років.
Контракт визначає умови трудових відносин між клубом та футболістом.
У контракті в обов’язковому порядку мають бути зазначені:
4.1. Дата укладання;
4.2. Дата закінчення дії контракту;
4.3. Порядок і умови оплати праці (заробітна плата, преміальні виплати);
4.4. Права та обов’язки сторін, де повинні бути передбачені:
а) особисте страхування здоров’я та життя футболіста;
б) забезпечення футболіста всіма видами соціального страхування,
встановленими чинним законодавством України;
в) надання футболісту для його підготовки кваліфікованого персоналу,
спортивних споруд, спорядження та обладнання;
г) створення футболісту відповідних житлово-побутових умов;
д) обов’язки футболіста з дотриманням статутних та регламентних документів
клубу, ФФУ, УЕФА та ФІФА, виконанню навчально-тренувальних програм,
участі у змаганнях, дбайливому ставленню до спортивного та іншого майна
клубу;
є) умови розірвання контракту в односторонньому порядку;
ж) відповідальність сторін за неналежне виконання умов контракту.
Футболіст не має права укладати контракти з кількома клубами одночасно.
Футболіст у віці до 18 років може укладати контракт з клубом на термін не
більше 3-х років. Будь-яка угода, що передбачає більш довгий термін дії
контракту, вважається неправомірною. Контракт укладається за згодою батьків
(підписи батьків повинні бути нотаріально завірені).
Тренери та інші спеціалісти, зараховані до штату команди, оформляють свої
трудові відносини з клубом шляхом обов’язкового укладання (пролонгації або
переукладання) контракту з його наступною реєстрацією у ФФУ.
Кожна сторінка контракту підписується сторонами, контракт завіряється
печаткою клубу. Доповнення, додатки та зміни до контракту підписуються обома
сторонами і завіряються печаткою клубу.
Контракт надають до Відділу для реєстрації у 3-х примірниках. Після реєстрації
один примірник контракту повертається клубу, другий клуб зобов’язаний видати
футболісту під розписку в окремій відомості, ще один – залишається у Відділі.
До клубу (керівника), що не видав особистий контракт футболісту, тренеру чи
іншим спеціалістам, застосовуються дисциплінарні санкції.
Контракт між клубом та футболістом, клубом і тренером, які викликані до збірної
команди на період відрядження, не може бути розірваний.
На футболіста, який не є громадянином України чи є особою без громадянства,
у повному обсязі поширюється положення даного Регламенту, а також інших
відповідних документів ФФУ. Процедура укладання контракту і оформлення
міжнародного трансферного сертифіката з таким футболістом повинна
відповідати Регламенту ФФУ зі статусу і трансферу футболістів.
Умови контракту не повинні порушувати процес навчання футболіста в
загальноосвітній школі, професійно-технічному або вищому навчальних
закладах.
Якщо для укладання трансферного контракту між клубами і/або контракту між
футболістом - професіоналом та клубом використовувались послуги
представника футболіста, то Контракт повинен бути підписаний представником

15.
16.

із вказівкою документа представника. Якщо футболіст – професіонал не
користувався послугами представника, то про це також повинно бути вказано в
Контракті.
До футболіста, який залишив без поважних причин клуб, маючи з ним діючий
контракт, застосовуються дисциплінарні санкції.
Клуб несе відповідальність за правильність оформлення контракту з
футболістом, тренером та іншими фахівцями.

Стаття 29.
1.

2.
3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.
10.

Футболіст має право на перехід та укладання контракту з новим клубом в таких
випадках:
а) термін дії контракту з попереднім клубом закінчився;
б) контракт розірваний футболістом або клубом через поважну причину;
в) контракт розірваний за згодою сторін.
Якщо футболіст укладає контракт з новим клубом, його попередній клуб має
право на компенсацію згідно з даним Регламентом.
Клуб, що бажає підписати Контракт з футболістом, у якого закінчився термін дії
контракту з попереднім клубом, не зобов’язаний повідомляти попередньому
клубу про наміри вести переговори з футболістом. Якщо футболіст підписав
контракт з новим клубом, цей клуб зобов’язаний вступити в контакт з
попереднім клубом для вирішення питань, що стосуються компенсації.
Якщо термін дії контракту з футболістом не закінчився, перехід можливий у
випадку згоди всіх зацікавлених сторін (футболіст, попередній та новий клуби).
При переході з клубу в клуб футболіста, який має діючий контракт, укладається
трансферний контракт між клубами, що підписується керівниками та
скріплюється печатками клубів.
Клуб, який бажає укласти контракт з футболістом, зобов’язаний, до початку
переговорів з футболістом, письмово поінформувати про свій намір той клуб, з
яким футболіст має чинний контракт. За прямий контакт, переговори
(оформлення на роботу, участь у навчально-тренувальному процесі, матчах,
виїзди за кордон у складі делегації клубу та ін.) або непрямий контакт з
футболістом до клубу застосовуються дисциплінарні санкції.
Якщо клуб, зацікавлений у переході футболіста, протягом 15-ти діб після запиту
не одержав відповідь від клубу, з яким футболіст має чинний контракт, це
розглядається як відмова від переходу.
Перехід із дотриманням вимог Регламенту, укладання Контракту з новим
клубом та заявкою футболіста дає право футболісту брати участь у змаганнях
за новий клуб.
Дискваліфікований футболіст, у випадку трансферу, відбуває залишок
відсторонення в новому клубі.
Трансфери футболістів протягом сезону відбуваються у відповідності до вимог
Регламенту ФФУ по статусу та трансферу футболістів.

Стаття 30.
1.
2.
3.

4.

Перехід футболіста з клубу в клуб

Перехід футболіста на правах оренди

Перехід футболіста в інший клуб на визначений термін вважається переходом
на правах оренди.
Перехід футболіста на правах оренди в інший клуб можливий один раз у
спортивний сезон у заявочному періоді, встановленому Регламентом.
При переході футболіста на правах оренди з клубу в клуб укладається
трансферний контракт між клубами, що підписується керівниками та
скріплюється печатками клубів. У трансферному контракті обумовлюються всі
умови переходу. Копія договору оренди надсилається до ФФУ в 3-дений термін.
На період оренди дії умов контракту футболіста з основним клубом
призупиняються, футболіст укладає контракт з новим клубом на весь період
оренди.

5.
6.

7.
8.

Футболіст, який перейшов на правах оренди з одного клубу в інший, не може
бути переведений у третій клуб без письмової згоди основного клубу.
Дострокове розірвання трансферного контракту про перехід футболіста на
правах оренди можливий тільки за згодою клубів при дотриманні норм
Регламенту.
Перехід футболіста на правах оренди здійснюється на термін, тривалістю не
менше одного кола змагань у заявочний період, встановлений Регламентом.
Повернення футболіста з клубу, де він перебував на правах оренди, у свій клуб,
не вважається переходом.

Стаття 31.
1.

2.

3.

4.

Контракт, укладений з футболістом (тренером, лікарем, іншими фахівцями
клубу) може бути достроково розірваний з причин, передбачених
законодавством України про працю та Регламентом ФФУ зі статусу та
трансферів футболістів.
У випадку дострокового розірвання контракту, з причини невиконання клубом
умов контракту, клуб зобов’язаний сплатити другій стороні всі платежі та
ліквідувати заборгованість згідно з контрактом.
Контракт з футболістом, який втратив працездатність у зв’язку з отриманою
спортивною травмою або професійним захворюванням під час матчів,
тренувальних занять, зборів або при переїздах, не може бути розірваний з
ініціативи клубу до відновлення футболістом працездатності або встановлення
групи інвалідності, а також виплати коштів за страховим полісом.
Якщо сторони (клуб – футболіст) вирішили достроково розірвати контракт, клуб
зобов’язаний протягом 15-ти діб письмово повідомити про це ФФУ із
зазначенням причини.

Стаття 32.

1.
2.

3.
4.

2.
3.

Реєстрація, заявка та допуск футболістів
до участі у змаганнях

Футболіст, який має бажання брати участь у матчах в якості футболістапрофесіонала за один з клубів, повинен бути зареєстрований у ФФУ.
Реєстрація являє собою видачу «Паспорта футболіста», що надає йому право
брати участь у Чемпіонаті Вищої ліги. Заявка футболіста на участь у змаганнях
проводиться у термін, встановлений ФФУ.
Підставою для внесення футболіста в заявковий лист команди є контракт,
укладений з клубом та «Паспорта футболіста».
Футболіст-легіонер та футболіст, МТС (міжнародний трансферний сертифікат)
якого знаходиться в іншій національній асоціації, не може бути заявлений на
участь у змаганнях.

Стаття 33.

1.

Розірвання контракту

Компенсаційні розрахунки клубу
з ДЮСШ (аматорським клубом)

Клуб, після укладання футболістом його першого професіонального контракту,
зобов’язаний у місячний термін провести компенсаційні розрахунки з ДЮСШ
(аматорським клубом) за її навчання та підготовку. Сума компенсації
визначається відповідно до рішення Палати вирішення спорів (якщо в угоді не
обумовлені інші умови компенсації).
ДЮСШ (аматорський клуб) має право на отримання компенсації за навчання та
підготовку футболіста до досягнення ним 23-х років.
Якщо футболіст навчався в кількох ДЮСШ (аматорських клубах), в такому разі
компенсація виплачується за кожний рік навчання:
а) вік з 10-ти до 12-ти років
1 000 грн.
б) вік з 13-ти до 17-ти років
1 500 грн.
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в) вік з 18-ти до 23-ти років
2 000 грн.
Якщо футболіст, який уклав свій перший контракт з клубом, після навчання в
ДЮСШ перебував в аматорському клубі не менше двох років, тоді ДЮСШ і
аматорський клуб мають право на отримання компенсації за його навчання та
підготовку у рівних частинах.
Компенсаційні виплати збільшуються на 100% за підготовку та навчання
футболіста-члена збірної команди України, який протягом останніх 12-ти
місяців брав участь в офіційних матчах. Не менше 50% суми, отриманої
ДЮСШ (аматорським клубом), виділяється на заохочення тренерів, які брали
участь у навчанні та підготовці футболіста.

Стаття 34.
1.
2.

Якщо сторони не дійшли згоди про суму компенсації, питання розглядає Палата
вирішення спорів після письмової заяви однієї зі сторін.
Будь-які фінансові суперечливі питання між сторонами, що стосуються суми
компенсації, не повинні негативно впливати на професіональну діяльність
футболіста.

Стаття 35.
1.

2.
3.

2.

3.

Вікові коефіцієнти

Для футболістів встановлюються такі вікові коефіцієнти:
а) до 19 років
0,5
б) з 19-ти років до 20 років
1,5
в) з 21-го року до 23-х років 2
У випадку розірвання контракту між футболістом і клубом з вини останнього,
компенсація не виплачується.
Вікові коефіцієнти футболістів застосовуються для визначення суми компенсації
у розрахунках між клубами.

Стаття 36.
1.

Урегулювання питань про суму компенсації

Порядок виклику та відрядження
футболіста до збірної команди

Клуб, у якому зареєстрований футболіст, повинен відрядити його до збірної
команди України, якщо футболіст викликаний для участі у матчі/матчах за одну
зі збірних команд. Будь-які домовленості, що суперечать цьому, між
футболістом і клубом заборонені.
Футболіст, член збірної команди, обов’язково відряджається клубом до збірної
команди на матчі чи навчально-тренувальні збори:
2.1.
в усі міжнародні вікна, вказані у жіночому Міжнародному календарі
матчів ФІФА;
2.2.
на фінальні змагання ФІФА жіночого Кубку світу ™, жіночого
Олімпійського футбольного турніру та чемпіонат Європи УЄФА для
жіночих національних збірних команд;
2.3.
на фінальний раунд кваліфікаційних змагань конфедерацій ФІФА
до жіночого Олімпійського футбольного турніру (період
відрядження – щонайбільше 12 днів);
2.4.
дати проведення яких вказано в жіночому Міжнародному календарі
матчів ФФУ, затвердженому Виконавчим комітетом ФФУ.
Існує три типи жіночих міжнародних вікон:
3.1
Тип 1 визначається як період у дев’ять днів, що починається з ранку
понеділка та завершується у ніч вівторка наступного тижня, який
резервується для заходів збірних команд. Протягом жіночого міжнародного
вікна типу 1 збірна команда може провести щонайбільше два матчі
міжнародних змагань незалежно від того, кваліфікаційні матчі чи товариські.
Відповідні матчі можуть бути заплановані на будь-який день, починаючи з
середи, впродовж міжнародного вікна за умови, якщо щонайменше два
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5.

6.
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повних календарних дні залишаються між датами проведення двох матчів
(наприклад, четвер/неділя чи субота/вівторок).
3.2.
Тип 2 визначається як період у дев’ять днів, що починається з ранку
понеділка та завершується у ніч вівторка наступного тижня, який
резервується для кваліфікаційних міні-турнірів конфедерацій ФІФА за
участю жіночих збірних команд. Протягом жіночого міжнародного вікна типу
2 збірна команда може провести щонайбільше три матчі.
3.3.
Тип 3 визначається як період у десять днів, що починається з ранку
вівторка та завершується у ніч середи наступного тижня, який резервується
для проведення товариського змагання збірних команд у лютому/березні
кожного календарного року. Протягом жіночого міжнародного вікна типу 3
збірна команда може провести щонайбільше чотири матчі.
Не є обов’язковим відрядження футболіста на матчі чи навчально-тренувальні
збори або заходи за межами жіночого міжнародного вікна/фінальних змагань
(відповідно до вищезазначеного пункту 2.2), включених до жіночого
міжнародного календаря матчів ФІФА або жіночого Міжнародного календаря
матчів ФФУ.
Для всіх трьох типів жіночих міжнародних вікон футболісти повинні
відряджатися не пізніше ранку понеділка і повертатися до клубів не пізніше
ранку наступної середи (тип 1 і 2) чи ранку наступного четверга (тип 3), в який
завершується жіноче міжнародне вікно. Щодо фінального раунду
чемпіонату
Європи
УЄФА
жіночих національних збірних команд, кваліфікаційного
змагання жіночого Олімпійського футбольного турніру футболісти повинні
відряджатися до збірної команди не пізніше ранку понеділка, який передує
матчу відкриття кваліфікаційного змагання, та повинні бути відправлені ФФУ в
ранці наступного дня після останнього матчу жіночої збірної команди України
на змаганні. Щодо фінального змагання в контексті зазначених вище
параграфів стосовно обов’язкового відрядження футболістів та жіночого
Міжнародного календаря матчів ФІФА, футболісти повинні бути відряджені до
збірної команди (зранку) не пізніше ніж за 14 днів до матчу-відкриття
відповідного фінального раунду та повинні бути відправлені ФФУ в ранці
наступного дня після останнього матчу жіночої збірної команди України на
змаганні.
Клуб і ФФУ можуть укласти угоду про збільшення періоду відрядження
футболіста до збірної команди або різні угоди, що стосуються пункту 2.4. цієї
статті.
Футболіст, викликаний до жіночої національної збірної команди, повертається
до клубу не пізніше 24 годин після завершення періоду, на який він повинен був
бути відряджений. Цей термін буде продовжено до 48 годин, якщо відповідні
заходи жіночої національної збірної команди передбачено в іншій
конфедерації, ніж зареєстрований клуб футболіста. Клуб повинен бути
поінформований письмово щодо розкладу виїзду та повернення футболіста за
10 днів до початку відрядження. ФФУ зобов’язана забезпечити своєчасне
повернення футболіста до клубу після матчу.
Якщо футболіст не повернеться у розташування клубу протягом граничного
періоду, зазначеного у цій статті, під час наступному виклику футболіста період
відрядження буде скорочено таким чином:
8.1.
протягом жіночого міжнародного вікна - на 2 дні,
8.2.
на фінальний раунд міжнародного змагання - на 5 днів.
У разі неодноразового порушення цієї статті зазначеного положення Комітет
ФІФА зі статусу і трансферів футболістів має право застосувати до ФФУ
відповідні санкції (але не обмежуючись цим), як-от:
9.1.
штрафи;
9.2.
скорочення періоду відрядження;
9.3.
позбавлення права виклику на наступний матч/матчі.
Контракт між клубом і футболістом (тренером), який викликаний до збірної
команди, не може бути розірваний в період його відрядження.

Стаття 37.
1.
2.

3.

4.

Статус та ліцензування тренерів

Статус тренерів у частині контрактних взаємовідносин з клубом прирівнюється
до статусу футболістів-професіоналів.
Обов’язковою умовою для виконання обов’язків тренера футбольної команди
(клубу) Вищої ліги є наявність ліцензії тренера з футболу не нижче категорії “С”диплом ФФУ.
Обов’язковими умовами для виконання обов’язків тренера футбольної команди
(клубу) Вищої ліги з сезону 2018-2019 років є наявність ліцензії тренера з
футболу категорії «В»-диплом УЄФА.
Особи, які не відповідають вимогам п. 2 даної статті не мають права виконувати
функції тренерів в офіційних матчах команд Вищої ліги.

Розділ VII. ДИСЦИПЛІНАРНІ САНКЦІЇ
Стаття 38.

Застосування дисциплінарних санкцій

Відповідно до Статуту ФФУ тільки Органи здійснення футбольного правосуддя
ФФУ мають право застосовувати дисциплінарні санкції.
Відповідно до Правил гри під час матчу тільки арбітр має право застосовувати
дисциплінарні санкції у вигляді попереджень (жовті картки) і/або вилучень
(червоні картки).
Дисциплінарні санкції застосовуються у відповідності до законодавства України,
Статуту ФФУ, Дисциплінарних правил ФФУ, нормативних документів ФІФА та
УЄФА.
КДК ФФУ розглядає питання, приймає рішення відносно застосування
дисциплінарних санкцій.

1.
2.

3.

4.

Стаття 39.
1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

Облік порушень, допущених
футболістами у матчах

Облік дисциплінарних санкцій, застосованих арбітром (жовтих та червоних
карток) у кожній категорії Всеукраїнських змагань серед жіночих та дівочих
команд України ведеться окремо.
При переході футболіста в інший клуб на протязі сезону жовті та червоні
картки не анулюються.
Керівники клубів (команд) зобов’язані самостійно вести облік попереджень та
вилучень футболістів і несуть за це відповідальність.
Дві жовті картки, отримані в одному матчі, прирівнюються до вилучення. В
такому випадку футболіст підлягає дискваліфікації на один матч без рішення
КДК ФФУ а раніше отримані попередження не анулюються.
За кожні чотири жовті картки, отримані у чемпіонаті Вищої ліги футболіст
підлягає відстороненню на один матч. Відсторонення відбувається у матчах
чемпіонату Вищої ліги без рішення КДК ФФУ.
Футболіст, вилучений з поля, підлягає дискваліфікації та не має права брати
участі у матчах до рішення КДК ФФУ щодо його відсторонення від участі в
матчах. Термін дії відсторонення футболіста від участі в матчах
розпочинається з моменту вилучення з поля.
Футболіст, який не отримав червону картку, але здійснив порушення, за яке
КДК ФФУ прийняв рішення щодо його відсторонення від участі в матчах, має
право брати участь у матчах до моменту затвердження рішення КДК ФФУ.
Футболісти команд одного клубу (команди) відбувають дискваліфікацію в
команді, за яку були заявлені на матч, з одночасною забороною брати участь
в матчах за будь-яку іншу команду до закінчення терміну дії відсторонення.

9.

10.

11.

Не проведений з будь-якої причини матч Чемпіонату Вищої ліги або Кубку
України не зараховується до кількості матчів, які футболіст має пропустити у
зв’язку з дискваліфікацією, крім випадків передбачених Дисциплінарними
правилами ФФУ.
Якщо дискваліфікація перевищує кількість матчів, які залишилися у поточному
сезоні, частина нездійсненої дискваліфікації переноситься на наступний
змагальний сезон.
Рішення з питань недисциплінованої поведінки футболістів, тренерів,
офіційних осіб клубів (команд), глядачів, інших осіб, що не визначені
Регламентом, приймає КДК ФФУ.

Стаття 40.

1.
2.

Терміни розгляду заяв та застосування
дисциплінарних санкцій

Заяви приймаються до розгляду не пізніше 6-ти місяців від дня здійснення
порушення вимог Регламенту.
Дисциплінарні санкції застосовуються не пізніше 1-го місяця від дня виявлення
порушення вимог Регламенту.

Розділ VIII. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 41.
1.

Розгляд та вирішення спірних питань, які виникають між суб’єктами футболу:
клубами, командами, офіційними особами та футболістами здійснюється
виключно під юрисдикцією ФФУ.

Стаття 42.
1.

Розгляд і вирішення спірних питань

Інші питання

Регламент набуває чинності з моменту його затвердження Виконкомом ФФУ та
діє до моменту затвердження Регламенту наступного змагального сезону.

Додаток №1
до Регламенту Всеукраїнських змагань
з футболу серед жіночих та дівочих команд

Федерація футболу України

про проведення Чемпіонату України з футболу
серед жіночих команд Першої ліги
сезону 2017 року та сезону 2017 / 2018 року

КИЇВ
2017

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 Першої ліги сезону 2017 року та сезонів 2017 / 2018 років здійснюється
Федерацією футболу України (далі: ФФУ) та Міністерством молоді та спорту
України (далі: Міністерство).
2. Безпосереднє проведення змагань покладається на Відділ жіночого футболу ФФУ
(далі: Відділ).
3. Змагання проводяться згідно з календарем змагань, затвердженим ФФУ.
3. УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ
1. Учасниками чемпіонату Першої ліги є команди, які надали підтвердження про
участь, затверджені керівництвом обласної федерації футболу.
2. У чемпіонаті Першої ліги беруть участь гравці, яким виповнилося 15 років і старші.
3. У чемпіонаті України серед жіночих команд Першої ліги беруть участь футболістиаматори.
4. У чемпіонаті Першої ліги може брати участь лише одна команда від клубу.
5. У матчах Чемпіонату України Першої ліги одночасно можуть брати участь не
більше 5-ти футболістів – легіонерів.
4. ТЕРМІНИ ТА МІСЦЯ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ
1. Матчі чемпіонату України серед жіночих команд Першої ліги проводяться на
стадіонах, затверджених ФФУ для проведення змагань.
2. Чемпіонат Першої ліги проводиться згідно календаря, затвердженого ФФУ.
5. СИСТЕМА ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ
1. Чемпіонат України серед жіночих команд Першої ліги сезону 2017 року та сезону
2017 / 2018 проводиться у два етапи:
- попередній - за коловою системою (в сезоні 2017 р. в одне коло, в сезоні
2017 / 2018 рр. – в два кола): кожна команда зіграє з кожною згідно календаря,
визначеного жеребкуванням (три групи розподілені за територіальним принципом);
- фінальний (матчі плей - офф).
2. На попередньому груповому 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:
а) за найбільшою кількістю набраних очок (у матчах між собою)
б) за найкращою різницею забитих та пропущених м’ячів в усіх матчах;
в) за найкращою різницею забитих та пропущених м’ячів у матчах між собою;
г) за найбільшою кількістю забитих м’ячів в усіх матчах;
д) за найменшими показниками “FAIR PLAY“ (попередження – 1 бал, вилучення – 3
бали);
є) за жеребом.
4. За підсумками попереднього етапу переможці груп та краща друга команда
потрапляють до фінального етапу.
5. На попередньому етапі Чемпіонату Першої ліги для визначення кращої другої
команди (для участі у фінальному етапі) враховуються тільки результати матчів з
командами, які зайняли перше, третє та четверте місця.
6. Фінальний етап проводиться: (пара №1: переможець групи 1 – краща друга
команда; пара № 2: переможець групи 2 – переможець групи 3. Переможці матчів
зустрічаються у матчі за перше місце, а переможені команди – за третє місце).
7. Матчі проводяться у два тайми по 45 хвилин з 15-ти хвилинною перервою.
8. У фінальному етапі, якщо основний час матчу закінчиться внічию, призначається
додатковий час (два тайми по 15 хвилин без перерви). Якщо і додатковий час не
визначить переможця, призначається серія 11-метрових ударів.
9. Фінальний етап Чемпіонату України з футболу серед жіночих команд Першої ліги
проводиться в місті та в терміни, визначені Комітетом жіночого футболу ФФУ (далі
– Комітет).
10. Команда, яка за підсумками Чемпіонату Першої ліги посіла перше місце, має право,
починаючи з сезону 2017/18 рр., грати в Чемпіонаті України з футболу серед
жіночих команд Вищої ліги. Якщо команда, що посіла перше місце, відмовляється
підвищуватись у класі, то це право надається команді, яка посіла відповідно друге,
або наступні за другим місцем місця.
11. Команди, які знялися або були виключені з учасників змагань не допускаються до
участі у Чемпіонаті України з футболу серед жіночих команд Першої ліги сезону
2017/18 року.
6. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАЯВКОВОЇ, ДОКУМЕНТАЦІЇ
ТА ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У ЗМАГАННЯХ
1. Заявка команд на участь у чемпіонаті України Першої ліги проводиться у заявкові
періоди, затверджені ФФУ.
2. До заявкового листа дозволяється вносити 30 гравців та 8 офіційних осіб клубу
(команди).
3. Надрукована державною мовою заявкова документація команд підписується
керівником клубу, головним тренером, лікарем команди, засвідчується печатками
клубу, медичного закладу та узгоджується з обласною федерацією футболу.
4. Разом із заявковим листом (2 екземпляри ) до Відділу надаються:
4.1. Паспорт стадіону встановленого зразку, завірений регіональною федерацією
футболу та керівництвом стадіону. Якщо клуб не має свого стадіону, то надає
Договір про оренду стадіону.
4.2. Громадянські паспорти або свідоцтво про народження (оригінал).
4.3. Кольорові фотографії (розмір 3,5х4,5) останнього терміну на футболістів та
осіб керівного складу в електронному вигляді. Довідка про історію команди на
одному аркуші. Кольорове фото команди (розмір 18х24) в ігровій формі з
емблемою клубу.
4.4. Страховка на кожного футболіста (копія).
4.5. Команда (клуб, організація, офіційний представник) які мають заборгованість
перед ФФУ, регіональними федераціями футболу або клубами до заявки та
участі у змаганнях не допускаються.

4.6. Команда, яка не надала заявочну документацію у відповідності до вимог даної
статті, до заявки та участі у змаганнях не допускається.
7. ОБОВ’ЯЗКИ КЛУБУ - ГОСПОДАРЯ ПОЛЯ
З ПІДГОТОВКИ СТАДІОНУ ДО ЗМАГАНЬ
1. Клуб-господар поля та адміністрація стадіону зобов’язані:
1.1. Вивісити державний прапор України. Забезпечити підготовку місця проведення
матчу у відповідності до регламентуючих документів.
1.2. Забезпечити відсутність сторонніх осіб у кімнаті арбітрів, в якій мають право
знаходитися спостерігач арбітражу, представники ФФУ, відряджені на даний
матч з офіційними повноваженнями.
1.3. Надати для проведення матчу сім рівноцінних футбольних м’ячів. З них шість
м’ячів мають бути поруч з футбольним полем: по одному вздовж бокових ліній
та по одному за лініями воріт.
1.4. Забезпечити присутність 8–10 юних футболістів для повернення м’яча, який
опинився за межами поля. Форма юних футболістів має бути однаковою,
відповідати погодним умовам та відрізнятися за кольором від форми гравців
команд та арбітрів, що обслуговують матч.
1.5. Забезпечити відеозапис матчу та надати відео до ФФУ, за вимогою Відділу,
протягом 48 годин.
2. За воротами команд під час матчу можуть знаходитися тільки фотокореспонденти
та юні футболісти, які подають м’ячі.
3. Матчі Чемпіонату Першої ліги дозволяється починати не раніше 11.00 години і не
пізніше 19.00 години.
4. Клуб - господар поля зобов’язаний забезпечити протягом матчу присутність карети
швидкої медичної допомоги.
8. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ ТА БЕЗПЕКИ НА СТАДІОНІ
ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ МАТЧУ (МАТЧІВ)
1. Клуб-господар несе відповідальність за забезпечення громадського порядку і
громадської безпеки до, під час та після матчу на стадіоні і прилеглій до нього
території у відповідності до норм чинного законодавства України.
2. Клуб-господар поля зобов’язаний забезпечити присутність представників
Національної Поліції в кількості, достатній для протидії порушенням громадського
порядку, охорони глядачів та учасників змагань на стадіоні, прилеглих до нього
територій, на пішохідних і проїзних шляхах, що ведуть до стадіону та від нього, а
також безпеку команди гостей у готелі при виїздах на тренування, матч та
поверненні з тренування, матчу.
3. У випадку письмової заяви від команди гостей на відвідування матчу її
вболівальниками, відповідальність за їх поведінку несе організатор відвідування
матчу від команди гостей.
9. УЧАСТЬ ТА ЗАМІНИ ФУТБОЛІСТІВ У МАТЧІ
1. При проведені матчів Чемпіонату Першої ліги офіційна особа клубу (команди) до
рапорту арбітра встановленої форми повинна внести прізвища та імена 18-ти
футболістів (11-ти основних і не більше 7-ми запасних), а також не більше 6-ти
офіційних осіб.
2. Офіційні представники команд зобов’язані за 75 хвилин до початку матчу внести у
рапорт арбітра прізвища та імена футболістів під визначеними номерами кожного
футболіста і надати арбітру відповідний «Паспорт футболіста».
3. Запасні футболісти, а також не більше 6-ти представників команди, прізвища яких
внесені до рапорту арбітра, повинні під час матчу знаходитися на відведених для
цього місцях, спеціально окресленій технічній площі.

4. Під час матчів Чемпіонату Першої ліги дозволяється заміна 7 (семи) футболістів.
5. Особи, прізвища яких не внесені до рапорту арбітра, під час матчу не мають права
перебувати у технічній площі лави запасних команди.) футболістів.
6. Заміни проводяться з числа футболістів, прізвища яких внесені до рапорту арбітра.
10. НЕЯВКА КОМАНДИ НА МАТЧ (МАТЧІ)
АБО ВІДМОВА ВІД УЧАСТІ У ЗМАГАННЯХ

1.

2.
3.
4.
5.

За неявку команди на матч (матчі) без поважної причини, їй зараховується поразка
(0:3), супернику – перемога (3:0). До команди (клубу), яка не з’явилася на матч
застосовуються дисциплінарні санкції у формі зняття 3 очок, окрім зарахованої
поразки.
До команди, яка не з’явилась на календарний матч (матчі), застосовуються
дисциплінарні санкції за рішенням КДК ФФУ.
У разі неявки обох команд на матч, їм зараховується поразка (0:3) та
застосовуються дисциплінарні санкції за рішенням КДК ФФУ.
За повторну неявку на матч без поважної причини команда знімається зі змагань.
Якщо команда, яку виключено зі змагань, провела половину і більше матчів, їй
зараховуються поразки в матчах, які залишились(-:+), а командам-суперницям
зараховуються перемоги (+:-), якщо менше половини матчів – результати
анулюються.
11. ОБЛІК ПОРУШЕНЬ,
ДОПУЩЕНИХ ФУТБОЛІСТАМИ В МАТЧАХ

Облік дисциплінарних санкцій, застосованих арбітром (жовтих та червоних карток)
у кожній категорії Всеукраїнських змагань серед жіночих команд ведеться окремо.
2. При переході футболіста в інший клуб протягом сезону жовті та червоні картки не
анулюються.
3. Керівники клубів (команд) зобов’язані самостійно вести облік попереджень та
вилучень футболістів і несуть за це відповідальність.
4. Дві жовті картки, отримані в одному матчі, прирівнюються до вилучення. В такому
випадку футболіст підлягає дискваліфікації на один матч без рішення КДК ФФУ а
раніше отримані попередження не анулюються.
5. За кожні три жовті картки, отримані у чемпіонаті Першої ліги футболіст підлягає
відстороненню на один матч. Відсторонення відбувається у матчах чемпіонату
Першої ліги без рішення КДК ФФУ.
6. Футболіст, вилучений з поля, підлягає дискваліфікації та не має права брати участі
у матчах до рішення КДК ФФУ щодо його відсторонення від участі в матчах. Термін
дії відсторонення футболіста від участі в матчах розпочинається з моменту
вилучення з поля.
7. Футболіст, який не отримав червону картку, але здійснив порушення, за яке КДК
ФФУ прийняв рішення щодо його відсторонення від участі в матчах, має право
брати участь у матчах до моменту затвердження рішення КДК ФФУ.
8. Не проведений з будь-якої причини матч Чемпіонату Першої ліги не зараховується
до кількості матчів, які футболіст має пропустити у зв’язку з дискваліфікацією, крім
випадків передбачених Дисциплінарними правилами ФФУ.
9. Якщо дискваліфікація перевищує кількість матчів, які залишилися у поточному
сезоні, частина нездійсненої дискваліфікації переноситься на наступний
змагальний сезон.
10. Рішення з питань недисциплінованої поведінки футболістів, тренерів, офіційних
осіб клубів (команд), глядачів, інших осіб, що не визначені Регламентом, приймає
КДК ФФУ.
1.

12. НАГОРОДЖЕННЯ
1. Нагородження переможців та призерів чемпіонату України Першої 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 Першої ліги»,
дипломом ФФУ. Футболісти, 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 Першої ліги нагороджується пам’ятним
призом ФФУ.
13. ФІНАНСОВІ УМОВИ
1. Клуб (команда) несе всі витрати, пов’язані з його (її) участю у змаганнях, окрім
витрат за арбітраж та спостереження арбітражу.
2. Винагороду за арбітраж та спостереження арбітражу змагань здійснюється за
рахунок ФФУ згідно затвердженого «Порядку нарахування та виплат за арбітраж та
спостереження арбітражу Всеукраїнських змагань з футболу серед жіночих та
дівочих команд».
14. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Розгляд та вирішення суперечливих питань, які виникають між клубами
(командами) офіційними особами та футболістами здійснюється під юрисдикцією
ФФУ.
2. Ситуації, що не передбачені даним Положенням регулюються затвердженим
Регламентом Всеукраїнських змагань з футболу серед жіночих та дівочих команд,
та нормативними документами ФФУ, УЄФА та ФІФА.

Додаток №2
до Регламенту Всеукраїнських
змагань з футболу серед жіночих
та дівочих команд

Федерація футболу України

про проведення Кубку України з футболу серед
жіночих команд сезону 2017-2018 років

КИЇВ
2017 рік

1. МЕТА І ЗАВДАННЯ ЗМАГАНЬ
1.

Метою і завданнями 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.
2. КЕРІВНИЦТВО ЗМАГАНЬ

1.

2.
3.

Загальне керівництво проведення Кубку України з футболу серед жіночих
команд сезону 2017-2018 років здійснюється Федерацією футболу України
(далі - ФФУ).
Безпосереднє проведення змагань покладається на структурний підрозділ
ФФУ – Відділ жіночого футболу ФФУ (далі - Відділ).
Змагання проводяться згідно з календарем змагань, затвердженим ФФУ.
3. УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ

1.
2.

3.
4.

Змагання проводиться за системою з вибуванням.
До участі в розіграші Кубку України (далі – кубковий турнір) допускаються
команди, які беруть участь у чемпіонаті України серед жіночих команд Вищої
та Першої ліги, які надали підтвердження про участь затверджене
керівництвом обласної/м. Києва федерацією футболу.
Кожен клуб має бути представлений тільки однією командою.
В кубковому турнірі беруть участь гравці, яким виповнилось 15 років та
старші.
4. ТЕРМІНИ ТА МІСЦЯ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ

1.
2.
3.

Матчі Кубку України серед жіночих команд проводяться на стадіонах, які
входять до Реєстру стадіонів ФФУ.
Кубок України проводиться в період з 29.09.2017 до 08.06.2018 року, згідно
календаря, затвердженого ФФУ.
Фінальний матч проводиться в місті і на стадіоні визначеними Комітетом.
5. УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ КУБКОВОГО ТУРНІРУ

1.
2.
3.

4.
5.

6.

Пари утворюються згідно наступної процедури:
Фіналісти Кубку України сезону 2016 року розводяться при жеребкуванні
«сітки» розіграшу за різними номерами.
Усі етапи кубкового турніру складаються з одного матчу. На першому етапі
команди Вищої ліги грають з командами Першої ліги. При жеребкуванні
командам Першої ліги присвоюється непарні номери. У матчах команд
Вищої та Першої ліги (крім фінального матчу) господарем поля є команда
Першої ліги. У разі зустрічі команд з однієї ліги матч відбувається на полі
команди, яка розташована віще у сітці розіграшу.
Господарем поля фінального матчу є команда, яка розташована у верхній
частині сітки розіграшу.
На всіх етапах розіграшу Кубку України, у випадку, якщо матч в основний
час закінчиться внічию, призначається додатковий час (2 тайми по
15 хвилин). Якщо в додатковий час не буде виявлено переможця
призначається серія післяматчевих 11 метрових ударів згідно з Правилами
гри.
Дисциплінарні санкції отримані у матчах чемпіонату України, не
враховуються у матчах кубкового турніру і навпаки. За кожні три жовті

картки, отримані у Кубку України футболіст підлягає відстороненню на один
матч.
6. НАГОРОДЖЕННЯ
1.

2.
3.

4.

5.

Нагородження проводиться у відповідності до Регламенту Всеукраїнських
змагань з футболу серед жіночих та дівочих команд України сезону 2017
року.
Нагородження фіналістів Кубку України серед жіночих команд проводить
ФФУ.
Команда, яка перемогла у розіграші Кубку України нагороджується
перехідним призом “Кубок України” і дипломом ФФУ. Футболісти, тренери та
керівники команди – переможниці нагороджуються дипломами та медалями
- “Володар Кубку України” (38 осіб).
Команда-фіналіст Кубку України нагороджується дипломом ФФУ.
Футболісти, тренери та керівники команди-фіналіста нагороджуються
дипломами та медалями - “Фіналіст Кубку України” (38 осіб).
Спостерігач арбітражу та арбітри, які обслуговували фінал Кубку України,
нагороджуються дипломами та сувенірами ФФУ.
7.

1.
2.

3.

Клуб (команда) несе всі витрати, пов’язані з його(її) участю у змаганнях,
окрім витрат за арбітраж та спостереження арбітражу.
Винагороду за арбітраж та спостереження арбітражу змагань здійснюється
за рахунок ФФУ згідно затвердженого «Порядку нарахування та виплат за
арбітраж та спостереження арбітражу Всеукраїнських змагань з футболу
серед жіночих та дівочих команд».
ФФУ несе витрати з організації (в т.ч. оплати харчування, проживання
команд-фіналістів по 22 чол.), нагородження та проведення фінального
матчу, крім проїзду команд-учасників.
8.

1.

ФІНАНСОВІ УМОВИ

ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

Ситуації, що непередбачені даним Положенням, регулюються затвердженим
Регламентом Всеукраїнських змагань з футболу серед жіночих та дівочих
команд, нормативними документами ФФУ, УЕФА та ФІФА.

Додаток №3
до Регламенту Всеукраїнських
змагань з футболу серед жіночих
та дівочих команд

Федерація футболу України

про проведення Чемпіонату України з футболу
серед дівочих команд WU-14, WU-15, WU-16, WU-17
Вищої та Першої ліг,
Всеукраїнського турніру «Кубок надій ФФУ»
сезону 2017 року.

КИЇВ
2017 рік

1. МЕТА І ЗАВДАННЯ ЗМАГАНЬ
Метою змагань є:
1. Популяризація і подальший розвиток жіночого футболу в Україні та забезпечення
необхідного рівня майстерності гравців для успішного виступу збірних команд
України у міжнародних змаганнях.
2. Поліпшення якості навчально-тренувального процесу в дитячо-юнацьких
спортивних закладах, підвищення рівня майстерності футболісток.
3. Удосконалення спортивної майстерності дівчат та продовження їх футбольної
освіти.
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 дівочих
команд WU-14, WU-15, WU-16, WU-17 Вищої та Першої ліг, (далі: Чемпіонат)
Всеукраїнського турніру «Кубок надій ФФУ» (далі: Турнір) сезону 2017 року
здійснюється Федерацією футболу України (далі: ФФУ), Міністерством молоді та
спорту України, регіональними федераціями футболу (далі РФФ) та
міжрегіональними Центрами розвитку дівочого футболу (далі МРЦ).
2. Безпосереднє проведення змагань покладається на Відділ жіночого футболу ФФУ
(далі: Відділ).
3. УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ
1. До участі в Чемпіонаті та Турнірі допускаються команди, які надали підтвердження
про участь затверджені керівництвом обласної/м. Києва федерації футболу.
2. У Чемпіонаті приймають участь:
Вища ліга – 6 кращих команд згідно підсумків сезону 2016 року та 2 кращі команди
за підсумками Чемпіонату Першої ліги сезону 2017 року.
Перша ліга – згідно поданих листів-підтверджень.
3. В організації Турніру беруть участь Центри розвитку дівочого футболу
4. Турніри проводяться у два етапи – регіональний та фінальний.
У регіональному етапі приймають участь збірні команди областей / м. Києва. У
фінальному етапі приймають участь збірні Міжрегіональних Центрів розвитку
дівочого футболу.
5. У Чемпіонаті беруть участь футболістки, які народилися:
WU -17 - в період з 01.01.2000 по 31.12.2001 роки
WU -16 - в період з 01.01.2001 по 31.12.2002 роки
WU -15 - в період з 01.01.2002 по 31.12.2003 роки
WU -14 - в період з 01.01.2003 по 31.12.2004 роки
6. У Турнірі беруть участь футболістки, які народилися:
WU -13 в період з 01.01.2004 по 31.12.2005 роки
4.ТЕРМІНИ ТА МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ
1. Матчі Чемпіонату та Турніру проводиться у терміни та у містах визначених
Комітетом.

5. СИСТЕМА ПРОВЕДЕННЯ ЧЕМПІОНАТУ
1. Змагання проходять у два етапи.
Вища ліга:
 Перший етап – груповий (дві групи по 4 команди. Група «А»: 1, 4, 5 місця сезону
2016 року та 2 місце першої ліги сезону 2017 року. Група «Б»: 2, 3, 6 місця сезону
2016 року та 1 місце першої ліги сезону 2017 року.
 Другий етап – матчі плей-офф (4 місце групи «А» - 4 місце групи «Б» за 7 місце; 3
місце групи «А» - 3 місце групи «Б» за 5 місце; 2 місце групи «А» - 2 місце групи
«Б» за 3 місце; 1 місце групи «А» - 1 місце групи «Б» фінал.
Перша ліга:
 Перший етап – груповий.
 Другий етап – матчі плей-офф.
2. Матчі проводяться згідно Правил ФІФА. У матчі дозволяється заміна не більше 7
футболістів. Заміни проводяться з числа футболістів, внесених до рапорту арбітра.
3. Тривалість матчу два тайми по 25 хв. кожен.
6. УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ ТУРНІРУ
1. Змагання проводяться з урахуванням модифікацій гри в футбол:
- час матчу – 2 тайми по 20 хв. з 10 хв. відпочинком
- матчі проводяться на футбольних полях: довжина від 55 м до 70 м, ширина від 40
м до 50 м, радіус центрального кола 6 м. Штрафний майданчик: з точок на лінії воріт,
які розташовані на відстані 12,5 м від внутрішньої сторони кожної стійки воріт, під
прямим кутом до лінії воріт проводяться два відрізки довжиною 12,5 м. Кінці цих
відрізків з’єднуються лінією, паралельно лінії воріт. Ворота повинні бути однакового
розміру: 6 м х 2 м, або 5 м х 2 м.
- до заявкового листа команди має входити 12 гравців та 2 тренери
- у матчі одночасно беруть участь 8 гравців з кожної команди включаючи
воротаря
- дозволяються зворотні заміни.
- матчі проходять за коловою системою в одне коло.
7. ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ ЗМАГАНЬ
1. Місця команд групового етапу визначаються за більшою 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.
8. АРБІТРАЖ
1. Комітет арбітрів ФФУ призначає Головну суддівську колегію: головного суддю та
секретаря змагань.
2. Арбітраж матчів проводять арбітри визначені Комітетом арбітрів ФФУ.

9. ПРОТЕСТИ ТА АПЕЛЯЦІЇ
1. Протести та апеляції подаються Головній суддівській колегії (головний суддя,
секретар змагань, 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.
10. НАГОРОДЖЕННЯ
1. Команда, яка посіла перше місце в Чемпіонаті, Турнірі нагороджується кубком та
дипломом ФФУ. Футболістки, тренери та керівники команди (у Чемпіонаті Вищої та
Першої ліги окремо – по 20 осіб, у Турнірі – 14 осіб) нагороджуються дипломами та
медалями відповідного ступеню та ґатунку.
2. Команди, які посіли друге та третє місця в Чемпіонаті, нагороджуються кубками та
дипломами ФФУ. Футболістки, тренери та керівники команд-призерів (20 осіб в
кожній команді) нагороджуються дипломами та медалями відповідних ступенів та
ґатунку.
3. Кращі футболістки Чемпіонату та Турніру (воротар, захисник, півзахисник, нападник,
бомбардир) та команди-учасниці нагороджуються пам’ятними призами ФФУ.
11. ФІНАНСОВІ УМОВИ
1. При участі в Чемпіонаті команда (клуб), ДЮСШ, відряджуюча організація несе всі
витрати пов’язані з відрядженням на змагання гравців та тренерського складу, окрім:
- Вища ліга - проживання та харчування під час змагань.
- Перша ліга – проживання під час змагань.
2. Витрати у Чемпіонаті пов’язанні з проживанням та харчуванням команд Вищої ліги,
проживанням команд Першої ліги (20 чол. з кожної команди), орендою транспорту
на місці змагань, орендою футбольних полів, заробітною платою лікаря,
відеооператора, медичного забезпечення, нагородження здійснюється за рахунок
ФФУ.
3. При участі у Турнірі фінансові витрати пов’язані з підготовкою та участю команд у
регіональних та фінальних змаганнях (14 чол. з кожної команди - 12 гравців та
2 офіційні особи) несуть Федерація футболу України та регіональні федерації
футболу, які забезпечують:
Регіональний етап:
- проїзд до місця змагань та у зворотному напрямку забезпечують регіональні
федерації футболу;
- проживання, харчування, оренда транспорту – ФФУ;
- оренда футбольного поля, 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, проживання, харчування,
оренда футбольного поля, оренда транспорту, придбання кубків (3 шт.), призи
кращім гравцям (5 шт), дипломів (3 командні та 42 іменні) та медалей
(42 іменні) здійснюється за рахунок ФФУ.
4. Винагороду за арбітраж та спостереження арбітражу змагань здійснюється за
рахунок ФФУ згідно затвердженого «Порядку нарахування та виплат за арбітраж та
спостереження арбітражу Всеукраїнських змагань з футболу серед жіночих та
дівочих команд».

12. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАЯВОЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ
ТА ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У ЗМАГАННЯХ
1. До заявкового листа для участі в Чемпіонаті вноситься не менше 16 футболістів та 4
офіційні особи команди (клубу), у тому числі обов’язково працівник з медичною
освітою.
2. До заявкового листа для участі в Турнірі вноситься не менше 12 футболістів та 2
офіційні особи команди
3. Надрукований державною мовою заявковий лист підписується керівником команди
(клубу), головним тренером, лікарем, засвідчується печатками клубу, медичного
закладу та регіональної федерації футболу.
4. Безпосередня заявка команди (клубу) проводиться в день приїзду команд, у терміни,
визначенні ФФУ.
5. Разом з заявковим листом до головної суддівської колегії необхідно надати
документи, які встановлюють особу кожного гравця: паспорт,
свідоцтво про
народження, учнівський квіток, або «Паспорт футболіста»
6. Незаявлені офіційні особи та гравці до змагань, розміщення та харчування не
допускаються.
7. Футболіст може грати лише за одну команду в Чемпіонаті, Турнірі.
13. ДИСЦИПЛІНАРНІ САНКЦІЇ
1. Футболіст автоматично пропускає матч після винесення йому двох попереджень у
Чемпіонаті, Турнірі. Футболіст, який отримав червону картку автоматично пропускає
наступний матч. Рішення про подальшу участь дискваліфікованих футболістів та
офіційних осіб у змаганнях приймає Головна суддівська колегія, керуючись
дисциплінарними правилами та іншими нормативними документами ФФУ.
14. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Ситуації, що непередбачені даним Положенням, регулюються затвердженим
Регламентом Всеукраїнських змагань з футболу серед жіночих та дівочих команд та
нормативними документами ФФУ, УЕФА та ФІФА.

