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17 липня 2009 року

З 17 членів Центральної Ради опитано 17.
Порядок денний
Про затвердження нових планів-календарів груп «А» та «Б» у зв’язку із
змінами кількісного складу команд другої ліги.
Слухали:
Інформацію президента Професіональної футбольної ліги Сироти С. А. «Про
затвердження нових планів-календарів груп «А» та «Б» у зв’язку із змінами
кількісного складу команд другої ліги».
Центральною Радою ПФЛ та Виконавчим комітетом ФФУ прийнято Планкалендар змагань у другій лізі, розроблений з розрахунку складу груп по 18 команд у
кожній, що складає 34 тури змагань. Однак, після виключення зі змагань і складу
ПФЛ клубів «Нафком» Бровари, «Арсенал» Харків і «Титан» Донецьк максимальна
кількість команд у групі «А» складає 12, тобто 22 тури змагань, що на 12 турів менше,
ніж заплановано календарем. У групі «Б» – 14 команд, що передбачає 26 турів
змагань, це на 8 турів менше від запланованих.
До ПФЛ звернулися клуби другої ліги з проханням переглянути План-календар
з метою приведення у відповідність запланованої кількості турів до реальної.
Робоча група з представників ПФЛ і ФФУ підготувала новий проект Планукалендаря з датою початку першості 25 липня 2009 року, який, у контексті виконання
постанови ІІІ Звітно-виборної Конференції, передбачає проведення Кубка ліги, що
дає можливість збільшити кількість матчів у сезоні 2009-2010 років до 36. За
результатами опитування, проведеного Адміністрацією ПФЛ, клуби групи «Б» другої
ліги узгодили зазначений проект.
При цьому, клуби «Рось-Рігонда» Біла Церква, «Єдність» Плиски та ЦСКА
внесли пропозицію розпочати змагання в групі «А» 8 серпня 2009 року. Зважаючи на
це, робоча група спільно з представниками ФФУ додатково підготувала 2 проекти
Плану-календаря для групи «А» – з початком першості або 8 серпня 2009 року, або
29 липня 2009 року. Адміністрацією ПФЛ проведено відповідне опитування клубів
групи «А» другої ліги, за результатами якого 5 клубів підтримали проект початку
першості 8 серпня 2009 року, а 7 клубів підтримали проект початку першості 29
липня 2009 року з розіграшем Кубка ліги.
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Керуючись повноваженнями, визначеними підпунктом 19.2 статті 22 Статуту
ФФУ, у зв’язку з пропозицією більшості клубів другої ліги, викликаною зменшенням
кількості клубів та у контексті постанови ІІІ Звітно-виборної Конференції:
Постановили:
1. Склади груп «А» та «Б» другої ліги – затвердити.
2. Упровадити розіграш Кубку ліги, починаючи із сезону 2009-2010 років.
3. Плани-календарі Всеукраїнських змагань серед команд груп «А» (початок
першості 29 липня 2009 року) та «Б» (початок першості 25 липня 2009 року)
другої ліги з урахуванням розіграшу Кубка ліги в сезоні 2009-2010 років –
затвердити.

