


Стаття 1. Мета змагань

1. 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 2. Завдання змагань

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

2. Удосконалення спортивної майстерності дівчат та продовження їх 
футбольної освіти.

3. Створення необхідних умов для підготовки та успішного виступу клубних і 
збірних команд України у міжнародних змаганнях.

4. Визначення чемпіонів (переможців), призерів та розподіл місць інших 
команд у турнірних таблицях за підсумками змагань.

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

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

Стаття 3. Керівництво, організація та проведення змагань

1. У відповідності до Закону України «Про фізичну культуру і спорт» та 
Договору про спільну діяльність між Міністерством молоді та спорту України 
і Українською асоціацією футболу виключне право на загальне керівництво і 
контроль, організацію та проведення змагань покладається безпосередньо 
на УАФ.

2. Змагання проводяться у відповідності до принципів "Чесної гри”, згідно з 
календарем змагань.

3. Організацію та проведення змагань здійснює структурний підрозділ УАФ - 
відділ жіночого футболу УАФ (далі - Відділ) та Всеукраїнська Асоціація 
жіночого футболу (далі -  ВАЖФ).

Стаття 4. Учасники змагань. Обов’язкові вимоги

1. Учасниками змагань є команди професіональних футбольних (спортивних) 
клубів, які за спортивним принципом отримали право брати участь у 
чемпіонаті України серед жіночих команд Вищої ліги.

2. Офіційне підтвердження клубу щодо участі в чемпіонаті України у Вищій лізі 
є свідченням безумовної згоди неухильного виконання статутних норм 
ФІФА, УЄФА, УАФ, затвердженого Регламенту всеукраїнських змагань з
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футболу серед жіночих команд сезону 2019-2020 рр. (далі -  Регламенту) та 
чинного Положення.

3. Клуби, які не надали офіційного підтвердження від клубу та обласної / 
регіональної федерації на участь у чемпіонаті України Вищої ліги та/або не 
надали відповідну заявочну документацію до змагань не допускаються.

4. У чемпіонаті України серед жіночих команд Вищої ліги сезону 2019-2020 
років приймають участь 11 команд. У сезоні 2020-2021 -  12 команд.

5. У складі команди клубу на полі під час матчу чемпіонату України Вищої ліги 
може перебувати одночасно не більше 5 (п’яти) футболістів-легіонерів.

6. В чемпіонаті Вищої ліги беруть участь футболісти, яким виповнилося 15 
років (на момент закінчення заявкового періоду) і старші.

7. У чемпіонаті України серед жіночих команд Вищої ліги може брати участь 
лише одна команда від клубу/організації.

8. Участь клубів Вищої ліги у розіграші Кубку України є обов’язковою. У разі 
відмови від участі до клубу застосовуються дисциплінарні санкції.

9. Клуб Вищої ліги зобов’язаний утримувати власний дитячо-юнацький 
спортивний заклад, який культивує дівочий футбол або мати договір про 
співпрацю з ДЮСЗ.

10. Клуб Вищої ліги зобов’язаний забезпечити участь команд ДЮСЗ у 
регіональних або Всеукраїнських змаганнях з дівочого футболу.

11. Клуб Вищої ліги зобов’язаний мати власний сайт в мережі Інтернет та нести 
відповідальність за будь-яку інформацію, розміщену на ньому. Права на 
сайт та доменне ім’я (символьну адресу) належить клубу.

Стаття 5. Порядок оформлення заявкової документації
та заявка на участь у змаганнях

1. Заявка команд та футболістів на участь у Чемпіонаті Вищої ліги сезону 
2019-2020 років проводиться УАФ:

- перший заявковий період на сезон 2019-2020 років -  з 01.07 по
02.09.2019 р;

- другий заявковий період на сезон 2019-2020 років - з 02.03 по
30.03.2020 р.

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, лікувального закладу та обласної / регіональної федерації 
футболу.

4. Разом із заявковим листом відповідного зразку (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.
4.3. Громадянські паспорти або свідоцтво про народження (оригінал).
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4.4. Кольорові фотографії (розмір 3,5х4,5) останнього терміну в клубній 
екіпіровці 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. Оригінали контрактів 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. Лист-звернення клубу Вищої ліги щодо відзаявки гравця з клубу Першої 
ліги (у разі заявки футболіста з Першої ліги).

4.8. Документи, що підтверджують наявність власного ДЮСЗ або договору 
про співпрацю з ДЮСЗ.

4.9. Копії ліцензій тренерів відповідної категорії, згідно затвердженого 
Регламенту.

4.10. Страховку на кожного футболіста (копія).
4.11. Логотип (емблему) клубу в електронному вигляді (формат -  ^ гєі, 

Photoshop) з назвою клубу/команди державною мовою.
4.12. Команда (клуб, організація, офіційний представник) які мають 

заборгованість перед УАФ, регіональними федераціями футболу або 
клубами до заявки та участі у змаганнях не допускаються.

4.13. Команда, яка не надала заявочну документацію у відповідності до 
вимог даної статті, до заявки не допускається.

4.14. Клубам/командам, які не виконали вимоги чинного Положення 
дозаявка нових футболістів не дозволяється.

Стаття 6. Місця проведення змагань

1. Матчі Чемпіонату Вищої ліги проводяться на стадіонах, які входять до
реєстру стадіонів УАФ, та заявлені клубом для проведення домашніх матчів.

Стаття 7. Обов’язки клубу-господаря поля з підготовки
стадіону та організації матчу

1. Клуб-господар поля та адміністрація стадіону зобов’язані:
1.1. Забезпечити підготовку стадіону для проведення матчу у 

відповідності до регламентуючих документів УАФ.
1.2. Надати 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).

1.3. Вивісити Державний Прапор України. Забезпечити виконання 
Державного гімну України перед кожним матчем.

1.4. Забезпечити наявність інформаційного табло та табло для 
проведення замін.

1.5. Забезпечити наявність роздягалень для футболістів команд-учасниць, 
обладнані туалетом, душем з холодною та гарячою водою.
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1.6. Забезпечити наявність негазованої мінеральної води в роздягальнях 
під час матчу.

1.7. Забезпечити наявність роздягалень для арбітрів, обладнану 
туалетом, душем з холодною та гарячою водою.

1.8. Забезпечити відсутність сторонніх осіб у кімнаті арбітрів, в якій мають 
право знаходитися спостерігач арбітражу та представники УАФ, 
відряджені на даний матч з офіційними повноваженнями.

1.9. Забезпечити оголошення складів граючих команд диктором стадіону.
1.10. Надати для проведення матчу сім рівноцінних футбольних м’ячів. З 

них шість м’ячів мають бути поруч з футбольним полем: по два 
вздовж бокових ліній та по одному за лініями воріт.

1.11. Забезпечити присутність 8 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 проводять матч.

1.12. Забезпечити відсутність сторонніх осіб під час проведення матчу (в 
т.ч. передматчевої розминки) в ігровій зоні та прилеглій території 
(бігових доріжках). За воротами команд під час матчу можуть 
знаходитися тільки фотокореспонденти та юні футболісти, які 
подають м’ячі.

1.13. Забезпечити наявність приміщення (місця) для проведення прес- 
конференції (флеш-інтерв’ю).

1.14. Забезпечити проведення повного відеозапису матчу (від виходу 
команд на поле і до виходу арбітрів з поля після матчу) та протягом 
24 годин після матчу завантажити його файлообмінник FEX.NET та 
надіслати посилання з відео до Відділу жіночого футболу на 
електронну адресу ffuwomen@gmail.com. За ненадання відеозапису 
матчу до клубу застосовуються дисциплінарні санкції.

1.15. Клуб-господар має право організувати прес-конференцію/флеш- 
інтерв’ю після матчу. У разі проведення, представник клубу-господаря 
має до початку матчу попередити про це команду гостей. При цьому у 
прес-конференції/флеш-інтерв’ю повинні взяти участь головні тренери 
та/або футболісти обох команд.

1.16. Клубам Вищої ліги рекомендується організовувати пряму відео 
трансляцію домашніх матчів чемпіонату у мережі Інтернет. При цьому, 
не пізніше ніж за 24 години до початку матчу повідомити Відділ та 
надати посилання на трансляцію, на електронну адресу 
ffuwomen@.gmail.com.

1.17. Розповсюдити рекламні афіші щодо анонсу матчу, які включають 
назву змагань, команд-учасниць, час початку та місце проведення 
(стадіон) та запросити засоби масової інформації для висвітлення 
подій в матчі в місцевих ЗМІ та ТВ.

2. Матчі Чемпіонату Вищої ліги дозволяється починати не раніше 11.00 години
і не пізніше 19.00 години.
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3. 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.

4. Клуб-господар поля зобов’язаний забезпечити протягом матчу присутність 
карети швидкої медичної допомоги з медичним персоналом. У випадку 
відсутності карети швидкої медичної допомоги проведення матчів 
заборонено.

5. Клуб-господар поля зобов’язаний протягом години після завершення матчу
надіслати заповнений Рапорт арбітра на електронну адресу
ffuwomen@gmail.com та по месенджеру VIBER або WHATSAPP 
(+38 063 179-15-35).

6. У разі незабезпечення необхідних умов для проведення матчу до клубу- 
господаря застосовуються дисциплінарні санкції згідно з Дисциплінарними 
правилами УАФ.

Стаття 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. На стадіоні та прилеглі території до, під час та після матчу забороняється:
3.1. Продаж алкогольних напоїв (крім пива).
3.2. Продаж будь-яких напоїв у скляній тарі.
3.3. Реклама тютюнових компаній.
3.4. Куріння на трибунах, у технічній зоні, ігровій зоні та адміністративних 

приміщеннях.
3.5. Агітація, реклама, оголошення політичної спрямованості та різного 

роду політичні дії.
3.6. Використання піротехнічних засобів.
3.7. Використання символіки Червоного Хреста та Червоного Півмісяця 

без отримання відповідного дозволу.
3.8. Пропаганда та прояви у будь-яких формах ідей расизму, ксенофобії, 

нацизму, неонацизму тощо.
3.9. Проникнення глядачів до ігрової зони.
3.10. Використання лазерних, світлових пристроїв, а також іншого 

обладнання, яке може завадити проведенню матчу.
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Стаття 9. Система проведення змагань

1. Чемпіонат Вищої ліги сезону 2019-2020 років проводиться в два кола за 
коловою системою -  на своєму полі та на полі суперника.

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

3. За підсумками Чемпіонату України Першої ліги сезону 2019-2020 років 
команда, які посіла перше місце, має право грати в Чемпіонаті України 
серед жіночих команд Вищої ліги сезону 2020-2021 років.

4. За підсумками Чемпіонату України Вищої ліги сезону 2019-2020 років 
команда, яка посіла останнє місце, грає 2 перехідних матчі (перший матч на 
виїзді, другий - дома) з командою, яка посіла друге місце в Першій лізі. 
Переможець за результатами цих матчів має право грати у Вищій лізі сезону 
2020-2021 років.

5. Якщо команди(а) Вищої ліги знімається зі змагань, або команди(а) Першої 
ліги відмовляється підвищуватись у класі, то можливість грати у Вищій лізі 
надається команді, яка посіла третє або четверте місце у Першій лізі. В цих 
випадках рішення приймається Комітетом з урахуванням стану 
інфраструктури та інших критеріїв для клубів Вищої ліги.

Стаття 10. Календар та перенесення матчів

1. Календар матчів визначається шляхом жеребкування і затверджується 
керівництвом Української асоціації футболу.

2. Після жеребкування і надання клубами пропозицій щодо дат домашніх 
матчів відносно базових днів турів та узгодження клубами резервних дат 
матчів під час проведення міжнародних заходів збірних команд України та 
клубів календар надається керівництву УАФ для затвердження. Якщо клуби 
не прийдуть до згоди, дату перенесеного матчу призначає Відділ.

3. Перенесення матчів за рамки туру допускаються у випадках:
а) форс-мажорних обставин;
б) відрядження футболістів для участі у заходах збірних команд України, 

Ліги Чемпіонів УЄФА, Чемпіонатів Європи та світу серед студентів.
4. Зміна дати проведення матчу, крім випадків передбачених п. 3 а, б ст. 10 

чинного Положення можлива лише за наявності поважних причин та згоди 
обох клубів.

5. Право на перенесення матчів належить Відділу.
6. Перенесення (проведення) матчів на стадіоні команди-гостей не 

дозволяється.
7. Проміжок між матчами не може бути менше двох днів (враховуючи матчі 

Кубка України).
8. Клуби можуть проводити міжнародні товариські матчі, завчасно 

повідомляючи про це Відділ, однак такі матчі не повинні порушувати
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календарі змагань або плани підготовки і виступів національних збірних 
команд.

9. У разі участі команди клубу в міжнародному матчі на території національної 
асоціації -  члена ФІФА з командою клубу, що належить до національної 
асоціації -  члена ФІФА, такий клуб зобов’язаний повідомити Відділ 
відповідним листом про зазначену подію, дату та місце її проведення 
(стадіон матчу).

10. У разі участі команди клубу в міжнародному турнірі, згідно вимог УЄФА, 
такий клуб зобов’язаний повідомити Відділ відповідним листом (факсом чи 
електронної поштою) про турнір із зазначенням списку учасників змагання 
(вказуючи національну футбольну асоціацію, до якої належать учасники 
турніру), надіславши регламент турніру (англійською мовою).

Стаття 11. Визначення місць команд у змаганнях

1. 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.

2. 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 у матчах між 

собою;
в) за найкращою різницею забитих та пропущених м’ячів у всіх матчах;
г) за найбільшою кількістю забитих м’ячів в усіх матчах;
д) за найменшими показниками "FAIR PLAY" (попередження -  1 бал, 

вилучення -  3 бали) в усіх матчах.
е) за жеребом.

3. Для визначення переможця в перехідних матчах (ст. 9 п. 4), передбачені такі 
умови:
а) за найбільшою кількістю набраних очок у двох перехідних матчах;
б) за найкращою різницею забитих та пропущених м’ячів у двох 

перехідних матчах;
в) якщо обидві команди не забили жодного м’яча або забили однакову 

кількість м’ячів, то для визначення переможця діють правила:
• забитих м’ячів на виїзді;
• два рівних за часом тайми додаткового часу, тривалість кожного з 

яких не перевищує 15 хвилин;
• серія 11-метрових ударів згідно Правил гри.
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Стаття 12. Нагородження

1. Нагородження переможців та призерів Чемпіонату Вищої ліги проводить 
УАФ та ВАЖФ.

2. Команда, яка посіла перше місце в Чемпіонаті одержує звання «Чемпіон 
України». Вона нагороджується кубком «Чемпіон України», дипломом УАФ. 
Футболісти, тренери та керівники команди нагороджуються медалями 
відповідного ступеню та ґатунку (38 осіб).

3. Команди, що посіли друге та третє місця в Чемпіонаті Вищої ліги, 
нагороджуються відповідними Кубками та дипломами УАФ. Футболісти, 
тренери та керівники команд-призерів нагороджуються медалями 
відповідних ступенів та ґатунку (38 осіб).

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

Стаття 13. Неявка команди на матч (матчі)
або відмова від участі у змаганнях

1. 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.

2. До команди, яка не з’явилась на календарний матч (матчі), застосовуються 
дисциплінарні санкції за рішенням КДК УАФ.

3. У випадку не проведення матчу з вини клубу-господаря поля, цей клуб 
відшкодовує команді-суперниці витрати, пов’язані з проїздом, проживанням 
та застосовуються дисциплінарні санкції за рішенням КДК УАФ.

4. У разі неявки обох команд на матч, їм зараховується поразка (0:3) та 
застосовуються дисциплінарні санкції за рішенням КДК УАФ.

5. За повторну неявку на матч без поважної причини команда знімається зі 
змагань.

6. 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 14. Участь та заміни футболістів у матчі

1. 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.

2. Офіційні представники команд зобов’язані за 75 хвилин до початку матчу 
внести державною мовою у рапорт арбітра прізвища та імена футболістів
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під визначеними номерами кожного футболіста і надати арбітру відповідний 
«Паспорт футболіста».

3. 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.

4. 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).

5. Футболіст, прізвище якого не внесене до рапорту арбітра, не має права 
брати участь у матчі.

6. 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.

7. Особи, прізвища яких не внесені до рапорту арбітра, під час матчу не мають 
права перебувати у технічній площі лави запасних команди.

8. 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.

9. Під час матчів Чемпіонату Вищої ліги дозволяється заміна 3 (трьох) 
футболістів.

10. Заміни проводяться з числа футболістів, прізвища яких внесені до рапорту 
арбітра.

Стаття 15. Відповідальність клубу (команди),
керівників та футболістів

1. Керівники клубу (команди), футболісти, які беруть участь у змаганнях, 
повинні виконувати всі вимоги даного Положення, виявляючи при цьому 
високу дисципліну, організованість, повагу до офіційних осіб, спостерігача 
арбітражу, арбітрів, суперників та глядачів.

2. Керівники клубу (команди) несуть відповідальність за поведінку футболістів 
своєї команди і не мають права втручатися в дії спостерігача арбітражу та 
арбітрів матчу.

3. Клуб (команда) несе відповідальність за поведінку своїх глядачів, а також 
посадових осіб клубу, які виконують офіційні обов’язки на матчі або присутні 
на стадіоні.

4. За невиконання (порушення) вимог Положення та інших нормативних 
документів, до клубу і відповідних осіб застосовуються дисциплінарні 
санкції, встановлені Дисциплінарними правилами УАФ.
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Стаття 16. Фінансові умови

1. Клуб (команда) за рахунок різних джерел фінансування несе всі витрати, 
пов’язані з його(її) участю у змаганнях.

2. Винагороду за арбітраж та спостереження за арбітражем офіційних осіб 
матчу (спостерігача арбітражу, арбітра, двох асистентів та 4-го арбітра) 
забезпечує УАФ згідно затвердженого «Порядку нарахування та виплат за 
арбітраж та спостереження арбітражу Всеукраїнських змагань з футболу 
серед жіночих та дівочих команд».

3. Суми винагород за арбітраж та спостереження арбітражу матчів 
Всеукраїнських змагань з футболу серед жіночих та дівочих команд сезону 
2019-2020 років встановлюються УАФ.

4. 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.

Стаття 17. Розгляд і вирішення спірних питань

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

2. Ситуації, що не передбачені даним Положенням регулюються затвердженим 
Регламентом Всеукраїнських змагань з футболу серед жіночих команд, та 
нормативними документами УАФ, УЄФА та ФІФА.
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