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Стаття 1. Загальні положення
1. Змагання «Umbro Кубок Ліги» (далі – Кубок) проводяться на виконання
постанов ІІІ Звітно-виборної Конференції, Центральної Ради ПФЛ від 17 липня
2009 року № 18 та рішення Виконавчого комітету ФФУ від 24 липня 2009 року
№ 19.
2. Загальне керівництво і безпосередню організацію проведення Кубка
здійснює ПФЛ.
3. Умови проведення Кубка регулюються даним Положенням.
4. Взаємовідносини учасників, їхні права та обов’язки з питань, що не
обумовлені
цим
Положенням,
регулюються
чинним
законодавством,
регламентними і статутними документами ФФУ та ПФЛ.
5. Статус «Титульного партнера Кубка Ліги» на термін до 15 червня 2010
року надається ТОВ «АВМ СПОРТ УА» – офіційний представник компанії «Umbro»
в Україні – згідно з Договором про партнерство від 16 квітня 2010 року.
Стаття 2. Мета і завдання
1. Кубок проводиться з метою розширення змагальної діяльності,
популяризації та підвищення престижу професіонального футболу в Україні.
2. Завданнями Кубка є:
2.1. Сприяти подальшому розвитку професіонального футболу в
Україні.
2.2. Визначити переможця Кубка.
2.3. Підвищити рівень майстерності футболістів.
2.4. Створити командам клубів ПФЛ необхідні умови для збільшення
кількості офіційних матчів.
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Стаття 3. Умови проведення
1. До участі в розіграші Кубка допускаються команди клубів ПФЛ, а також
аматорські команди за клопотанням регіональних федерацій футболу.
2. Змагання проводиться в п'ять етапів за наступною схемою в такі терміни:
2.1. Перший етап – вісім груп (A, B, C, D, E, F, G, H), сформованих за
територіальним принципом; турнір у два кола; з 9 вересня по
4 листопада 2009 р.
2.2. Другий етап (1/8 фіналу) – з одного матчу; 31 березня 2010 р.
2.3. Третій етап (1/4 фіналу) – з одного матчу; 14 квітня 2010 р.
2.4. Четвертий етап (1/2 фіналу) – з двох матчів; 28 квітня і 5 травня 2010 р.
2.5. П’ятий етап (фінал) – з одного матчу; 5 червня 2010 р.
3. Процедура жеребкування змагань проводиться адміністрацією ПФЛ
перед кожним етапом Кубка, окрім другого, за участю офіційних представників або
довірених осіб клубів-учасників.
4. Календар групового етапу Кубка складається шляхом жеребкування
команд у кожній групі окремо.
5. На другому етапі (1/8 фіналу) в Кубку беруть участь 16 команд, що посіли
перші та другі місця в першому (груповому) етапі. Господарем поля в кожній з пар
є команда, що посіла перше місце у групі. Пари команд-учасниць 1/8 фіналу
формуються за наступною схемою:
№ матчу
1.
2.
3.
4.

Команди-учасниці
A1—B2
B1—A2
C1—D2
D1—C2

№ матчу
5.
6.
7.
8.

Команди-учасниці
E1—F2
F1—E2
G1—H2
H1—G2

6. На третьому-п’ятому етапах в Кубку беруть участь команди-переможниці
відповідних попередніх етапів. Пари команд-учасниць цих етапів формуються за
наведеними нижче схемами відповідно до системи з вибуванням:
6.1. На третьому етапі (1/4 фіналу Кубка):
№
матчу
9.
10.
11.
12.

Команди-учасниці
Переможець матчу 1 — Переможець матчу 2
Переможець матчу 3 — Переможець матчу 4
Переможець матчу 5 — Переможець матчу 6
Переможець матчу 7 — Переможець матчу 8

6.2. На четвертому етапі (1/2 фіналу Кубка):
№
Команди-учасниці
матчу
13.
Переможець матчу 9 — Переможець матчу 10
14. Переможець матчу 11 — Переможець матчу 12
6.3.

На п’ятому етапі (фінал Кубка):
№
Команди-учасниці
матчу
15. Переможець матчу 13 — Переможець матчу 14
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7. Команди-господарі поля на третьому етапі визначаються жеребкуванням.
У випадку, коли пару учасників цього етапу складають команда ПФЛ та команда
аматорів, господарем поля є команда аматорів.
8. Четвертий етап Кубка складається з двох матчів. У випадку, коли пару
учасників цього етапу складають команда ПФЛ та команда аматорів, господарем
поля в першому матчі є команда ПФЛ, в другому матчі – команда аматорів. В інших
випадках господарі поля першого і другого матчів визначаються жеребкуванням.
9. Фінальний матч Кубка проводиться на нейтральному полі. Командагосподар поля у фінальному матчі визначається жеребкуванням. Місце та час
проведення фінального матчу визначає Центральна Рада до 11 травня 2010 року.
10. Під час фінального матчу диктор по стадіону зобов’язаний оголошувати
перед початком кожного тайму наступний текст: «Титульний партнер Кубка Ліги» торгівельна марка «Умбро».
11. У матчі Кубка дозволяється заміна не більше семи футболістів.
12. Рішення щодо переносу матчів та інших питань стосовно організації та
проведення Кубка приймає Адміністрація ПФЛ.
Стаття 4. Оформлення заявкової документації на участь у Кубку
1. Учасники змагань зобов’язані у термін до 30 серпня 2009 року надати до
ПФЛ письмове підтвердження про участь у Кубку.
2. Склад команди на матч визначається
представників, внесених до заявкового листа.

із

числа

футболістів

та

3. Команди другої ліги допускаються до участі в Кубку на підставі
прийнятого ПФЛ заявкового листа на участь у першості України з футболу сезону
2009-2010 років.
4. Заявковий лист аматорської команди та «другої команди» клубу першої і
другої ліг на участь у Кубку, підписаний керівником клубу, головним тренером,
регіональною федерацією футболу, лікарем фізкультурно-спортивного диспансеру
та завірений відповідними печатками, подається до Адміністрації ПФЛ в строк до
1 вересня 2009 року.
5. До заявкового листа аматорської команди додаються:
5.1. Угоди клубу (команди) та дирекції стадіону зі службами швидкої
медичної допомоги і пожежної безпеки, а також з органами
внутрішніх справ при забезпеченні громадського порядку та охорону
учасників змагань офіційних осіб і глядачів до, під час та після
закінчення матчів.
5.2. Кольорові фотографії (в електронному вигляді, у форматі jpg) кожного
футболіста та офіційного представника аматорської команди.
Стаття 5. Стадіони та футбольні поля
1. Клуб другої ліги, що бере участь у Кубку, зобов’язаний проводити матчі на
стадіонах, заявлених в ПФЛ на сезон 2009-2010 років.
2. Аматорська команда, що бере участь у Кубку, повинна проводити
домашні матчі на стадіоні, внесеному до реєстру стадіонів ФФУ.
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Стаття 6. Визначення місць команд у турнірній таблиці
1. У матчах групового етапу Кубка за перемогу команді нараховується три
очки, за нічию – одне, за поразку очки не нараховуються.
2. Місця команд у групі визначаються за наступною схемою:
2.1. Показники, отримані в усіх матчах:
2.1.1. Більша кількість набраних очок.
2.1.2. Краща різниця забитих і пропущених м’ячів.
2.1.3. Більша кількість забитих м’ячів.
2.2. У випадку рівності показників, вказаних у п. 2.1. даної статті, у двох і
більше команд з однієї групи, перевагу отримують команди, які у
матчах з усіма конкурентами мають кращі показники:
2.2.1. Більша кількість набраних очок.
2.2.2. Краща різниця забитих і пропущених м’ячів.
2.2.3. Більша кількість забитих м’ячів.
2.2.4. Більша середня оцінка у конкурсі «Чесна гра» (за
результатами усіх матчів).
2.3. За рівності показників, вказаних у п. 2.2. даної статті, місця команд
визначаються жеребкуванням.
3. На етапах 1/8, 1/4 фіналу та у фіналі, якщо основний час матчу закінчився
внічию, переможець визначається у серії одинадцятиметрових ударів згідно з
Правилами гри.
4. На етапі 1/2 фіналу переможець виявляється за сумою двох матчів. У
випадку рівних показників переможець визначається за додатковими показниками
у такій послідовності:
4.1. Краща різниця забитих і пропущених м'ячів.
4.2. Більша кількість м'ячів, забитих на чужому полі.
4.3. За рівності показників, перерахованих в пп. 4.1. - 4.2. цієї статті, після
закінчення другого матчу призначається додатковий час (2 тайми по
15 хв. без перерви).
4.4. Якщо в додатковий час переможця не виявлено, призначається серія
післяматчевих одинадцятиметрових ударів згідно з Правилами гри.
Стаття 7. Арбітраж та інспектування
1. Арбітраж Кубка проводять арбітри та асистенти арбітра, затверджені для
проведення матчів команд клубів ПФЛ, за призначенням Комітету арбітрів ФФУ.
2. Інспектування Кубка здійснюють делегати, затверджені для проведення
матчів команд клубів ПФЛ, за призначенням Інспекторського комітету ФФУ.
Стаття 8. Дисциплінарні санкції
1. Клуби несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання
своїх обов’язків, установлених цим Положенням, Регламентом, іншими
документами ФФУ та ПФЛ.
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2. Дисциплінарні санкції до футболістів, клубів, їх керівників, інших
офіційних осіб, внесених до заявкового листа команди, застосовуються згідно з
Дисциплінарними правилами ФФУ.
3. Облік жовтих та червоних карток, отриманих футболістом у Кубку та
інших змаганнях ПФЛ протягом сезону, ведеться окремо.
4. У разі отримання червоної картки, футболіст не має права приймати
участь в матчах Кубка до рішення ДК ПФЛ або КДК ААФУ.
Стаття 9. Фінансові умови
1. Команда-учасник Кубка несе всі витрати, пов’язані з організацією та
проведенням домашніх матчів.
2. Сплату коштів за проїзд, харчування та проживання у готелі делегата та
арбітрів здійснює клуб-господар поля.
3. За арбітраж та інспектування Кубка встановлюються наступні тарифи:
Арбітр

– 1 335 грн.;

Асистент арбітра

– 705 грн.;

Делегат

– 705 грн.;

Четвертий арбітр

– 145 грн.

4. Виплату гонорару за арбітраж та інспектування Кубка здійснює ФФУ
щомісячно через банківські установи за рахунок коштів, перерахованих ПФЛ на
розрахунковий рахунок ФФУ щомісяця впродовж сезону.
5. Для відшкодування витрат, пов’язаних з проведенням матчів групового
етапу Кубка, ПФЛ встановлює суми сплати клубами заявкових грошових внесків за
участь у груповому етапі розіграшу Кубка, які складаються з суми гонорарів
офіційних осіб домашніх матчів команди та видатків, передбачених
законодавством України.
6. У разі виходу команди до наступного етапу Кубка (1/8, 1/4, 1/2 фіналу)
команда-господар поля не пізніше, ніж за 5 діб до дати проведення матчу сплачує
кошти за гонорар за арбітраж та інспектування матчів Кубка на розрахунковий
рахунок ПФЛ.
7. Витрати, пов’язані з організацією і проведенням фінального матчу Кубка,
несе ПФЛ. Інші витрати (оплата харчування, проживання, проїзд учасників) несуть
клуби-фіналісти.
8. Якщо матч не відбувся у зв’язку з форс-мажорними обставинами, ПФЛ
відшкодовує тільки витрати, пов’язані з відрядженнями делегата, інспектора та
арбітрів матчу.
9. Оплата арбітражу здійснюється за наступним порядком:
Оцінка арбітражу:
10 – 7 балів (відмінно/добре)

Оплата:
–

100 %

Утримання:
0;

6,9 – 6 балів (задовільно, після отримання третьої оцінки у змаганнях ПФЛ)
5,9 – 5 балів (незадовільно)

–

50 %

50 %;

–

25 %

75 %.
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10. Кошти, що залишаються несплаченими у зв’язку з низькими оцінками
арбітражу, зараховуються на розрахунковий рахунок Стабілізаційного фонду ПФЛ.
11. Якщо матч не відбувся з вини однієї з команд, виплата винагород за
арбітраж та інспектування здійснюється як за виконану роботу за умови, що
делегат та арбітри прибули на місце проведення матчу.
Стаття 10. Нагородження переможців
1. Команда ПФЛ – володар Кубка нагороджується перехідним призом та
спортивним екіпіруванням компанії «Umbro» у кількості 30 (тридцять) комплектів
колекції «TEAM PRO». Гравці та тренери команди нагороджуються відповідними
дипломами ПФЛ.
2. Перехідний приз «Umbro Кубок Ліги» клуб-володар отримує на один рік.
ПФЛ заключає з клубом-володарем договір відповідального зберігання та
використання.
3. Команда ПФЛ – фіналіст Кубка нагороджується спортивним
екіпіруванням компанії «Umbro» у кількості 30 (тридцять) комплектів колекції «IFT».
Гравці та тренери команди нагороджуються відповідними дипломами ПФЛ.
Стаття 11. Інші питання
1. Зміни та доповнення до цього Положення розглядає і затверджує
Адміністрація ПФЛ.
2. Положення набуває чинності з моменту затвердження та діє до
закінчення змагання «Umbro Кубок Ліги» сезону 2009-2010 років.
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