
Додаток N2 3 до Регламенту 
Всеукраїнських змагань з футзалу серед жіночих та дівочих команд

Система проведення Чемпіонату України з футзалу серед жіночих команд 
першої ліги спортивного сезону 2013 -  2014 років

1. Склад учасників.
У чемпіонаті України з футзалу серед жіночих команд вищої ліги спортивного сезону 
2013-2014 років беруть участь 12 команд:

1. «Ніка-ПДПУ-2» м. Полтава
2. «Біличанка-2 КОКДЮСШ» смт. Коцюбинське, Київська область
3. «СумДу» м. Суми
4. «Біла Лінія» с. Шкарівка, Київська область
5. «Атлетика» м. Одеса
6. «Богдан» м. Черкаси
7. «Луганочка-НПАЛ» с. Новосвітлівка, Краснодонського району
8. «ДЮСШ-1» м. Кривий Ріг
9. «Merry Land КДЮСШ-8» м. Харків
10. «Фортуна» м. Шевченково, Харківська область
11. «ФКЛ «Інтер-2» Салют» м. Слов'янськ, Донецька область
12. «ІМ5-Уніспорт-2-Багіра» м. Київ/м.Красний Лиман

2. Система проведення чемпіонату.
Чемпіонат України з футзалу серед жіночих команд першої ліги спортивного 

сезону 2013-2014 років проводиться у два етапи: відбірковий та фінальний. На 
відбірковому етапі змагань команди діляться на дві групи: група «СХІД» та група 
«ЦЕНТР».

Склад групи «СХІД»: «Merry Land КДЮСШ-8» м. Харків, «ІМ5-Уніспорт-2-Багіра» м.
Київ/м.Красний Лиман, «Салют» м. Слов'янськ, «Фортуна» м. Шевченково, Харківська 
область. Команди, які входять до складу групи «СХІД» грають на відбірковому етапі у два 
кола з роз'їздами за календарем, затвердженим комітетом жіночого футзалу АФУ. Кожна 
команда зіграє з командою суперником по 2 гри, з них одна гра проводиться на своєму 
майданчику, друга -  на майданчику суперника. Календар другого кола є дзеркальним 
відображенням першого кола змагань.

Склад г р у п и  «ЦЕНТР»: «Ніка-ПДПУ-2» м. Полтава, «Біличанка-2-КОКДЮСШ» смт. 
Коцюбинське, «Атлетика» м. Одеса, «ДЮСШ-1» м. Кривий Ріг, «Богдан» м. Черкаси, 
«СумДу» м. Суми, «Луганочка-НПАЛ» м. Луганськ, «Біла Лінія» с. Шкарівка.

Команди, які входять до складу групи «Центр» на відбірковому етапі грають між собою 
за туровою системою в одне коло за календарем затвердженим комітетом жіночого 
футзалу АФУ. Кожна команда зіграє з командою суперником одну гру.



Фінальний етап змагань проводиться за туровою системою. Команди, які отримали 
право за підсумками відбіркового етапу взяти участь у фінальних змаганнях 
розділяються на групи, де в одноколовому турнірі визначають місця у турнірній 
таблиці. Загальний рейтинг команд визначається шляхом проведення стикових матчів 
між командами, які зайняли відповідні місця на груповому етапі фінальної частини 
чемпіонату. Команди, які не потрапили до фіналу чемпіонату, розігрують між собою 
Кубок Ліги, шляхом проведення турніру в рамках чемпіонату. Система розіграшу 
Кубка І ліги визначається комітетом не пізніше як за 3 тижні до початку змагань.

До фіналу чемпіонату України серед команд першої ліги виходить 8 команд: З 
команди від групи «СХІД» та 5 команд від групи «ЦЕНТР».
Команди, які потрапили до фінального етапу чемпіонату розпочинають його з 
нульовим балансом очок, забитих і пропущених голів. Попередження та вилучення 
гравців, отримані на відбірковому етапі не анулюються. Аналогічна ситуація 
визначається і для команд -  учасниць Кубка І ліги.

3. Визначення переможців змагань.
Місця команд у чемпіонаті України з футзалу серед команд вищої ліги визначаються 
за більшою кількістю турнірних очок, набраних ними за підсумками всіх ігор. За 
перемогу у матчах чемпіонату команді нараховується три очки, за нічию одне очко, за 
поразку очки не нараховуються.
У всіх випадках у разі рівності турнірних очок у двох або більше команд перевага 
надається команді, яка:

а) має кращі показники в матчах між собою:
- кількість турнірних очок;
- кількість перемог;
- різниця забитих та пропущених м'ячів;
- кількість м'ячів, забитих на майданчику суперника;
б) має кращу різницю забитих і пропущених м'ячів у всіх матчах;
в) має більшу кількість забитих м'ячів у всіх матчів.

4. Різне.
Право оперативної координації та управління проведенням змагань надається комітету 

жіночого футзалу АФУ.
Комітет жіночого футзалу


