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                    Проложення про проведення всеукраїнських змагань з регбі-7  

                                          серед жіночих команд на 2019 рік 

1. ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ 

Всеукраїнські змагання з регбі-7 серед жіночих команд проводяться з метою: 

 популяризації та подальшого розвитку жіночого регбі-7 в Україні;  

 активізації навчально-тренувальної роботи в спортивних організаціях; 

 підвищення майстерності українських регбісток та класу гри команд, визначення 

кандидатів до жіночої збірної команди України з регбі-7; 

 визначення чемпіонів України серед жіночих команд; 

 підготовки та успішного виступу збірної команди України на чемпіонаті Європи 

та інших міжнародних змаганнях. 

Під час змагань визначаються питання організаційної, учбово-тренувальної  та 

виховної роботи в командах. 

2. ПЕРЕЛІК ТА СИСТЕМА ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ  

2.1.  Терміни та місця проведення змагань   

№ Назва змагань         Термін          

     проведення 

Місце проведення 

   1 Чемпіонат України з регбі-7 серед 

команд суперліги: 

1 тур  

2 тур  

3 тур 

4 тур 

 

 

  12-13.04.2019 

  23-24.04.2019 

  27-28.09.2019 

  11-12.10.2019 

 

 

 

        м. Одеса 

         м. Львів 

        м. Харків  

         м. Київ 

 2 Чемпіонат України з регбі-7 серед 

команд вищої ліги: 

1 тур  

2 тур  

3 тур 

 

 

 

  23-24.04.2019 

  17-18.05.2019 

  20-21.09.2019 

   

 

 

         м. Львів 

 м. Кременець Терн. обл. 

    м. Івано-Франківськ        

 3 Чемпіонат України з регбі-7 серед 

молодіжних жіночих  команд віком 

до 21 року 

  01-02.11.2019            м. Одеса   

 4 Чемпіонат України з регбі-7 серед  

юніорок не старших 2002 року 

народження 

  01-02.05.2019  м. Кременець Терн. обл.           

 

 5 Чемпіонат України з регбі-7 серед  

дівчат 2003-2004 років народження 

(багатотуровий) 

  12-14.04.2019 

  26-28.09.2019 

           

   м. Івано-Франківськ 

             м. Одеса 

  

 6 Кубок України з регбі-7  05-06.10.2019     м. Одеса 

 7 Чемпіонат України з регбі-7 серед 

дівчат віком не старших 14 років 

 11-12.10.2019     м. Київ 
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2.1. Система проведення змагань 

 

            Стаття 2.1.1. Чемпіонати України з регбі-7 серед жіночих команд суперліги  

проводиться у чотири тури, серед команд вищої ліги – у три тури. 

 Змагання кожного туру чемпіонатів України серед жіночих команд 

суперліги та вищої ліги проводяться за коловою системою в одне коло.  

Після закінчення кожного туру чемпіонату кожній команді-учасниці 

змагань суперліги та вищої ліги нараховуються турнірні очки ( з урахуванням 

бонусних очок) за підсумками результатів зіграних в турі ігор.  

Підсумкові місця команд у чемпіонаті визначаються за більшою сумою 

набраних турнірних очок, нарахованих за підсумками всіх ігор у всіх турах. 

 

Стаття 2.1.2. Системи розіграшів чемпіонатів України з регбі-7 серед жіночих команд  

молодіжних та дівочих команд, Кубка України визначаються після одержання 

заявок на участь у змаганнях в залежності від кількості команд, які прибудуть для 

участі у змаганнях.  

2.2. Порядок проведення змагань 

Всеукраїнські змагання з регбі-7 проводяться згідно з чинними в Україні 

правилами змагань з регбі, затвердженими Федерацією і погодженими в 

установленому порядку з центральним органом виконавчої влади України у сфері 

фізичної культури та спорту, які не суперечать міжнародним правилам.  

Тривалість матчу - 2 тайми по 7 хвилин кожен, перерва між таймами 2 

хвилини. Фінальні ігри - 2 тайми по 10 хвилин кожен, перерва 2 хвилини. Під час 

кожного матчу дозволяється заміна 5-ти гравців без права зворотної заміни. 

У випадку нічийного результату у фінальних та стикових іграх 

призначається додатковий час (без зміни половини поля командами) до першого 

набраного ігрового очка. У змаганнях дівочих команд переможець гри у такому 

випадку визначається за додатковими показниками (0). 

3. УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ 

3.1. Команди – учасниці змагань  

Стаття 3.1.1. До участі у багатотурових чемпіонатах України, Кубку України        

2019 року допускаються жіночі команди областей, м. Київ, команди вузів, 

спортивних та регбійних клубів, юнацьких спортивних шкіл, які вчасно подали 

попередні заявки на участь та виконали умови участі у змаганнях, викладені у 

"Положенні проведення всеукраїнських змагань з регбі-7 серед жіночих команд 

2019 року" (дивись розділ 3.3) та в інших регламентних документах. Рішення 

про допуск команд для участі у змаганнях приймає Комітет жіночого регбі ФРУ. 
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Стаття 3.1.2.  До чемпіонату України серед дорослих команд (у складі відповідних 

команд-учасниць) допускаються спортсменки із кваліфікацією не нижче 2-го 

спортивного розряду.  

Стаття 3.1.3. До участі у чемпіонатах України з регбі – 7 серед молодіжних та 

дівочих команд допускаються команди областей, м. Київ, команди спортивних 

та регбійних клубів, вузів, юнацьких спортивних шкіл, які підтвердили свою 

участь у змаганнях. До змагань допускаються спортсмени із кваліфікацією не 

нижче 2-го юнацького спортивного розряду. 

Стаття 3.1.4. Склад команди для участі в одному турі змагань чемпіонату України    

17 осіб (у тому числі 13 спортсменок, з яких у кожній грі беруть участь не 

більше 12 гравців, 1 тренер - представник, 1 тренер, 1 лікар, 1 суддя). Всі 

учасниці змагань повинні мати страховий поліс від нещасного випадку та 

спортивного травмування на змаганнях з регбі. До участі у змаганнях 

допускаються гравці,  які отримали ліцензію гравця Федерації регбі України на     

2019 рік. Тренери команди та офіційні особи допускаються до участі у 

змаганнях за умови отримання відповідних ліцензій Федерації регбі України на 

2019 рік. Для дотримання правил безпеки під час гри кожна спортсменка - 

учасниця змагань повинна мати необхідне спорядження, яке відповідає 

міжнародним вимогам. 

3.2. Спортсменки – учасниці  змагань 

Стаття 3.2.1. До участі у чемпіонаті України з регбі-7 серед дорослих жіночих команд  

допускаються гравці не молодші 2001 року народження. Як виняток, 

дозволяється участь у змаганнях гравців на рік молодших за умови спеціального 

дозволу фізкультурно-лікарського диспансеру, тренера команди та згоди обох 

батьків, завірених нотаріально. Кількість таких гравців у складі  команди не 

повинна перевищувати двох регбісток.   

Стаття 3.2.2.  Дозволяється участь гравців команд-учасниць чемпіонату України серед  

команд вищої ліги у складі команд-учасниць чемпіонату України серед команд 

суперліги при наявності укладеної угоди між командами. 

3.3. Допуск команд до змагань   

Стаття 3.3.1. Участь в офіційних змаганнях ФРУ можуть регбійні клуби (команди), 

які подали у встановлений термін заявку на участь та сплатили організаційний 

внесок в ФРУ за участь у змаганнях і наявні заборгованості за попередній сезон. 

Стаття 3.3.2. Команди – учасниці змагань чемпіонату України серед команд супер-

ліги  визначаються з урахуванням результатів змагань попереднього сезону      

2018 року та поданими заявками.  
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Стаття 3.3.3. Команди – учасниці розіграшу Кубка України з регбі-7, чемпіонатів 

України серед команд вищої ліги, молодіжних та дівочих команд, визначаються 

за поданими заявками у відповідності до вимог регламентів про відповідні 

змагання. 

Стаття 3.3.4. У разі не одержання від регбійного клубу (команди) своєчасної сплати 

організаційного внеску на поточний спортивний сезон та заборгованостей за 

попередній спортивний сезон регбійний клуб (команда) не допускається до 

участі в офіційних змаганнях ФРУ.  

Стаття 3.3.5. При проведенні туру чемпіонату України з регбі-7 до Головної 

суддівської колегії туру подається поіменна заявка на 13 спортсменок з 

загальної заявки на чемпіонат. У кожній грі чемпіонату України з регбі-7 

дозволяється заміна п`яти гравців. У поіменній заявці команди мають бути 

вказані ігрові номери 13 гравців, які приймають участь у змаганнях туру. 

Стаття 3.3.6. Суддя матчу не повинен починати  гру:  

 якщо на поле не виходить повний стартовий склад команди (7 гравців); 

 якщо на поле виходить неоформлений або дискваліфікований гравець. 

Стаття 3.3.7. Суддя не повинен допускати вихід неоформленого або 

дискваліфікованого гравця на поле для участі у грі. В разі виявлення на полі 

незаявленого або дискваліфікованого гравця суддя повинен зупинити гру та 

зарахувати технічну поразку команді, яка порушила регламент. 

Стаття 3.3.8. Федерація регбі України може без попередження проводити 

антидопінговий контроль учасників змагань. Процедура проводиться відповідно 

до вимог Міжнародної федерації регбі. Антидопінговий  контроль також може 

бути проведений за вимогою будь-якої команди - учасниці змагань. Витрати на 

проведення антидопінгового контролю, у такому випадку, несе команда - 

замовник контролю.  

3.4. Умови участі в командах легіонерів 

Стаття 3.4.1. В іграх чемпіонатів України з регбі-7 дозволяється участь гравців – 

громадян інших країн (легіонерок) за таких умов:  

1) Гравці - громадянки інших країн повинні бути включені в загальну заявку 

команди у встановленому порядку перед початком чемпіонату. За участь 

легіонери у складі команди-учасниці чемпіонату України відповідна команда 

при подачі заявки сплачує заявочний  внесок у сумі 15000,00 грн. Кількість 

легіонерок - не більше 2-х. Дозаявка легіонерок протягом сезону не 

дозволяється. 

  До заявки гравців - громадянок інших країн додаються дозвіл федерації 

регбі країни (оригінал, завірений печаткою федерації), з якої прибув 

гравець, до якого надається довідка, що гравець не є гравцем-

контрактником; 
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2) Кількість гравців-легіонерок, які включаються до ігрового протоколу та 

одночасно перебувають на полі в офіційних іграх ФРУ, обмежується таким 

чином: максимум 2 гравці в протоколі на гру та 1 гравець на полі під час гри.  

3) Участь гравців-легіонерок у змаганнях Кубка України не дозволяється. 

4) Громадянки іншої країни, які згідно з правилами IRB є членами збірної 

команди України, не вважається легіонерками. Список членів національної 

збірної команди України на кожний сезон затверджується Мінмолодьспортом 

України за поданням Федерації регбі України. В разі включення громадянки 

іншої країни до складу національної збірної команди України в середині 

сезону, ліцензійний внесок, який було сплачено за неї за цей ігровий сезон не 

повертається.  

Громадянки інших країн, які навчаються в Україні в учбових закладах, не 

вважаються легіонерками і можуть грати у спортивному сезоні 2019 року за 

команди своїх навчальних закладів, а за їх відсутності – за будь-яку команду 

міста, при умові зарахування їх на навчання до учбового закладу не пізніше 

2018 року. 

5) Гравці – громадянки України, які окрім чемпіонату України беруть участь у 

чемпіонатах з регбі будь-якої іншої країни, повинні включатись в заявку на 

початку сезону і не можуть дозаявлятись в склад команд-учасниць чемпіонату 

України протягом сезону.  

4. КЕРІВНИЦТВО ПРОВЕДЕННЯМ ЗМАГАНЬ, ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ 

ТА ЇХ НАГОРОДЖЕННЯ 

Стаття 4.1.  Загальне керівництво організацією, підготовкою та проведенням змагань 

здійснює Федерація регбі України. Безпосереднє проведення змагань 

покладається на Комітет жіночого регбі-7, затверджений Федерацією регбі 

України, та Головну суддівську колегію, затверджену Федерацією за поданням 

Комітету регбійних суддів за погодженням з Комітетом жіночого регбі-7.  

 Стаття 4.2. Турнірні очки при коловій системі змагань нараховуються таким чином: за 

виграш - 4 очка, нічия - 2 очка, поразка -  0 очок. Команда, яка перемогла у грі з 

перевагою у 3 спроби і більше, додатково отримує 1 бонусне турнірне очко. 

Команда, яка програла з різницею 7 або менше ігрових очок, отримує 1 бонусне 

турнірне очко.  

Стаття 4.3. У всіх випадках при рівності турнірних очок у двох або більше команд при 

підведенні підсумків турових змагань, які проводяться за коловою системою, 

перевага надається команді, яка:  

 прийняла участь у всіх іграх чемпіонату (не має неявок на ігри), 

 набрала більше турнірних очок в іграх між цими командами, 

 має кращу різницю спроб в іграх між цими командами, 

 має більшу кількість спроб в іграх між цими командами, 

 має кращу різницю здобутих і пропущених ігрових очок в іграх між цими 

командами, 
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 має більшу кількість спроб в усіх іграх змагань,  

 має більшу кількість перемог в усіх іграх змагань, 

 має кращу різницю здобутих і пропущених ігрових очок в усіх іграх; 

 має меншу кількість дисциплінарних порушень - вилучень з поля, 

попереджень гравців у всіх іграх змагань. 

Стаття 4.4. При рівності набраних турнірних очок в усіх турах багатотурових 

чемпіонатів України у двох або більше команд при підведенні підсумків 

чемпіонату використовується стаття 4.3. Положення. 

Стаття 4.5. У випадку нічийного результату у фінальних або стикових іграх у 

змаганнях серед дівочих команд перевага надається команді, яка:  

 має більшу кількість спроб у грі між цими командами,  

 має більшу кількість спроб в усіх іграх змагань, 

 має кращу різницю здобутих та пропущених ігрових очок в усіх іграх з 

усіма командами. 

 має меншу кількість дисциплінарних порушень – вилучень з поля, 

попереджень гравців у всіх іграх змагань. 

Стаття 4.2. Команді, яка посіла перше місце в чемпіонаті України серед команд 

суперліги присвоюється звання «Чемпіон України з регбі-7 2019 року серед жіночих 

команд». Вони нагороджується дипломом першого ступеню. Гравці і тренерський 

склад команди нагороджуються  медалями та дипломами першого ступеня.  

Стаття 4.3. Команди, які посіли 2-3 місця у чемпіонаті України серед команд 

суперліги нагороджуються дипломами другого та третього ступенів. Гравці і 

тренерські склади команд нагороджуються медалями та дипломами відповідних  

ступенів. 

Стаття 4.4. Нагородженню підлягають регбістки, які зіграли за команду не менше 

50% ігор. Не менше 25% ігрового часу матчу дорівнює зіграній грі. Кількість 

регбістів, які підлягають нагородженню, не повинно перевищувати 13 гравців та      

4 офіційних осіб (головний тренер, начальник команди, тренер, лікар). 

Стаття 4.5. Команди, гравці та тренерський склад команд, яка посіли 1, 2, 3 місця у 

чемпіонаті України серед команд вищої ліги нагороджуються дипломами та 

жетонами відповідних ступенів.  

Стаття 4.6. Команді, яка посіла перше місце в Кубку України присвоюється звання 

«Володар Кубку України 2019 року». Вона нагороджується Кубком України та  

дипломом першого ступеню. Гравці і тренерський склад команди нагороджуються  

медалями та дипломами першого ступеня. 

Стаття 4.7. Команди, гравці та тренерський склад команд, яка посіли 1, 2, 3 місця у 

чемпіонатах України серед молодіжних, юніорських та дівочих команд 

нагороджуються дипломами та жетонами відповідних ступенів.  
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Стаття 4.8. Команди, гравці та тренерський склад команд, яка посіли 1, 2, 3 місця у 

Всеукраїнських змагань серед студентських команд нагороджуються згідно з 

регламентами про проведення цих змагань. 

5. СУДДІВСТВО 

Стаття 5.1.   Комітет жіночого регбі-7 ФРУ за  поданням  Комітету регбійних суддів 

ФРУ призначає головних суддів чемпіонатів України. До роботи у головній 

суддівській колегії туру можуть залучатись керівники регіональних осередків 

Федерації регбі України. 

Стаття 5.2.  Головні судді чемпіонатів України проводять призначення суддів на всі 

ігри змагань. Прохання керівників та організацій про заміну суддів, призначених 

на гру, не приймаються. Після закінчення кожного туру головний суддя туру надає 

оригінали заявок та протоколи ігор турових змагань, турнірні таблиці та описові 

звіти про проведені турові змагання до Комітету жіночого регбі-7 ФРУ. 

Стаття 5.3.  На кожну гру оформляється ігровий протокол встановленого зразка. Після 

закінчення гри заповнений арбітром протокол гри підписують представники 

команд – учасниць гри. 

6. ДИСЦИПЛІНАРНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

Стаття 6.1. Спортсменки - регбістки, які приймають участь в змаганнях, повинні:  

 виконувати всі вимоги гри в регбі,  

 проявляти дисциплінованість та повагу до суперника, 

 мати охайний зовнішній вигляд, форму з ігровим номером. 

Стаття 6.2.  Повну відповідальність за поведінку гравців несуть самі гравці та 

керівники команд. 

Стаття 6.3. Гравець, яка отримала 2 попередження або вилучена з поля, пропускає 

одну гру. Подальшу участь у змаганнях гравця, вилученого з поля, визначає 

головна суддівська колегія туру або змагань. 

Стаття 6.4. Команді зараховується поразка з рахунком 0:30 без нарахування турнірних 

очок і накладаються штрафні санкції у випадках і знімається 1 очко: 

  грубого порушення ігрової дисципліни (апелювання до глядачів, симулювання 

травми, суперечки з суддями, провокування суперників та глядачів),  

 неявки команди на гру або затримка початку гри без поважних причин більш, 

ніж на 10 хвилин, 

 якщо команда залишила поле до закінчення часу гри, 

 участі у грі дискваліфікованих або неоформлених відповідним чином гравців. 

Стаття 6.5. Гравці, у яких за результатами антидопінгового контролю виявлено 

вживання заборонених препаратів, відстороняються від подальшої участі у будь-
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яких змаганнях до винесення рішення СТК та Комітету жіночого регбі-7, 

затверджених Президією ФРУ. 

Стаття 6.6.  На гравців, керівників команд, суддів, інспекторів та стадіони можуть 

бути накладені дисциплінарні та інші стягнення у випадках порушення ними 

правил гри в регбі та даного Регламенту у відповідності з  Дисциплінарними 

правилами ФРУ. 

Стаття 6.7.  Гравець, яка одержала попередження або вилучена з поля, несе покарання 

згідно з Дисциплінарними правилами ФРУ. Запасні гравці несуть відповідальність 

рівно, як і гравці, що приймають участь у грі. Рішення про покарання приймає 

Головна суддівська колегія туру, а у разі необхідності – Спортивно-технічної 

комісії (далі – СТК) ФРУ за поданням Головного судді турових змагань. 

Стаття 6.8.  Гравець, яка має незакінчену умовну дискваліфікацію, пропускає після 

одержаного попередження стільки ігор, скільки йому визначено умовною 

дискваліфікацією. 

Стаття 6.9.  Керівники спортивних організацій, у підпорядкуванні яких знаходяться 

команди, повинні забезпечити виконання командами цього Регламенту. Вони 

несуть відповідальність за недисциплінованість спортсменів, тренерів, 

представників команд та уболівальників.  

Стаття 6.10.  Відсутність гравця, з якою укладено угоду про умови участі у заходах 

збірної команди України та яку офіційно було запрошено для участі у навчально-

тренувальному зборі збірної команди України з регбі-7 (виклик має подаватись до 

клубу не менше, ніж за 2 тижні до початку заходу) без поважних причин (причини 

повинні бути викладені у письмовій формі з додатком відповідних документів, які 

надаються до початку заходу) карається дискваліфікацією гравця на кількість турів 

чемпіонату України з регбі-7, відповідно до кількості пропущених тренувальних 

днів (1 пропущений тренувальний день – 1 тур дискваліфікації). 

Відсутність гравця, яка пройшла навчально-тренувальну підготовку, на 

офіційних заходах збірної команди України з регбі-7 карається дискваліфікацією 

такого гравця відповідно до рішення СТК ФРУ. 

Звільнення гравця від участі у заходах збірної команди України з регбі-7 за 

станом здоров’я здійснюється виключно через лікарсько-фізкультурний диспансер 

за місцем проживання або лікарем збірної команди України з регбі -7. 

7.  ПРОТЕСТИ  

Стаття 7.1. Головний тренер (тренер-представник), який подає протест, повинен 

відразу після закінчення гри попередити суддю зустрічі і головного тренера 

(тренера-представника) команди - суперниці про подання протесту.  

Стаття 7.2. Письмовий вичерпно-мотивований протест повинен бути підписаний 

головним тренером команди і протягом 30 хвилин години поданий до Головної 

суддівської колегії змагань. 
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Суддя, який проводив гру, протягом години після її закінчення подає до 

Головної суддівської колегії змагань пояснення по суті протесту. 

Стаття 7.3. Протести розглядаються Головною суддівською колегією турових 

змагань тільки в присутності представників зацікавлених команд. Несвоєчасно 

поданий протест або протести не розглядається.  

8. ФІНАНСОВІ УМОВИ УЧАСТІ В ЗМАГАННЯХ 

Стаття 8.1. Всі витрати по участі команд (харчування, розташування, проїзд в обидва 

кінці, добові в дорозі) в усіх чемпіонатах та розіграшів Кубку України з регбі-7 

несуть організації, які відряджають. 

Стаття 8.2. Витрати на організацію та проведення Всеукраїнських змагань з регбі- 7 

несуть:  

 оренда спортивних споруд (поля для проведення ігор), афіші, мінеральна вода 

для учасниць та суддів, медичне забезпечення - за рахунок клубу-організатора 

туру та федерації регбі України (при можливості) в межах затвердженого 

кошторису; 

 оплата суддівства та інспектування, витрат на відрядження суддів та інспекторів 

після надання звітних документів по проїзду в обидва кінці (у купейному вагоні 

або автобусі) і оплаті проживання, добових у відповідності до КЗОП України, 

нагородження переможців несе ФРУ в межах затвердженого кошторису за 

рахунок бюджетних коштів, залучених позабюджетних коштів та організаційних 

внесків клубів та команд - учасників змагань.  

Команда, яка приймає участь в офіційних змаганнях з жіночого регбі, повинна 

за два тижні до початку змагань перед поданням поіменної заявки внести до ФРУ 

внесок за участь у змаганнях, визначений на проведення чемпіонату та Кубку 

України з жіночого регбі-7 2019 року: у сумі 5000 гривень для кожної команди-

учасниці чемпіонату серед команд суперліги та у сумі 4000 гривень – для кожної 

команди-учасниці чемпіонату серед команд вищої ліги.  

    У разі відмови команди від участі в офіційних змаганнях ФРУ організаційний 

внесок за участь у змаганнях не повертається. 

Стаття 8.3. Оплату гонорарів членів суддівської бригади  (включаючи суддів на лінії) 

та головної суддівської колегії у визначених Комітетом жіночого регбі-7 розмірах 

здійснюють головні судді турів за рахунок внесків команд-учасниць. 

9. УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ 

9.1. Технічні умови проведення змагань 

Стаття 9.1.1. Регбійні поля, на яких будуть проводитись ігри всеукраїнських змагань з 

регбі-7, мають бути вказані в заявці на проведення туру і проінспектовані СТК або 

Комітетом регбі-7 ФРУ за 2 тижні до початку проведення відповідних змагань. 
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Дозволяється використання полів за межами міста, якщо вони знаходяться на 

відстані не більше, ніж в 1 годині проїзду від місця проживання (місця прибуття) 

команд. У такому випадку оплата транспорту для проїзду команд-учасниць від 

місця проживання (прибуття) до стадіону та зворотно - за рахунок клубу – 

господаря туру. 

Стаття 9.1.2. Ігри повинні проводитися на стадіонах, ігрове поле яких відповідає 

наступним вимогам: 

 покриття поля повинне бути м’яким, незалежно від трав’яного покриття; 

 на полі та вздовж нього відсутні сторонні предмети при контакті з якими 

гравці можуть отримати травми; 

 розмітка та розміри поля відповідають затвердженим Правилам гри в регбі; 

 усе обладнання, необхідне для проведення матчу, повинно бути надійно 

захищено належним чином, що унеможливить прямий контакт гравців з 

окремими елементами обладнання (стійки воріт повинні бути закритими з 

усіх боків поролоном, матами, або подібним матеріалом) на висоту не 

менше 1,85 м  від поверхні землі; 

 поле повинне бути відокремлене від глядачів та мати табло для ведення 

рахунку гри; 

 кімнати-роздягальні (окремі для кожної з команд) повинні бути обладнані 

достатньою кількістю меблів; 

 повинна бути кімната для суддів з необхідним інвентарем для оформлення 

офіційного протоколу матчу та розміщення суддівської бригади та 

інспектора матчу; 

 повинні бути окремі душові кімнати для команди гостей та суддів; 

 для суддів на лінії наявні прапорці розміром полотнища 30х40 см та 

довжиною древка – 45 см; 

 повинна бути кімната для чергового медичного персоналу (лікар, 

медсестра), або медичний пункт з необхідним обладнанням та 

медикаментами; 

 повинні бути умови для проведення відео зйомок змагань. 

Стаття 9.1.3. Офіційним документом, який фіксує результати ігри, склади команд, а 

також усі записи судді в полі, що зроблено під час гри, є Протокол гри, який 

заповнюється наступним чином: 

 

 в протокол гри до її початку представники команд зобов’язані внести 

прізвища 7 гравців, які виходять на поле на початку гри. Прізвища гравців, 

які виходять на заміну (не більше 5-ти у кожному матчі) у протокол дописує 

член головної суддівської колегії, контролюючий проведення гри. 

 після закінчення гри арбітр матчу вносить в ігровий протокол всю інфор-

мацію по проведенню матчу (рахунок гри, дисциплінарні проступки тощо); 

оформлений та підписаний арбітром протокол підписується представ-

никами команд-учасниць гри;  
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 прізвища гравців повинні вноситися в протокол чітким почерком з 

зазначенням імен та наспинних номерів. 

Стаття 9.1.4. Команда-господар поля (визначається календарем проведення ігор туру) 

заповнює протокол першою не пізніше ніж за 30 хвилин до початку гри.  

Стаття 9.1.5. Будь-яка команда, яка через травмування гравців, підтверджене 

офіційним лікарем змагань, не може належним чином укомплектувати команду 

для продовження змагань має право з дозволу головної суддівської колегії туру 

доукомплектувати команду за рахунок запасних гравців команди-господаря 

змагань або за рахунок запасних гравців інших команд, які до цього часу не 

приймали участі у змаганнях у складі своїх команд. Задіяні таким чином гравці 

можуть продовжувати змагання тільки у складі команди, яку вони 

доукомплектували. 

Стаття 9.1.6. Кожна команда повинна мати два комплекти ігрової форми відмінного 

кольору. Якщо кольори форми співпадають, то форму міняє команда - гість поля, 

яка на турових змаганнях визначається календарем проведення ігор туру. 

Стаття 9.1.7. Регбійка гравця повинна мати номер на спині, під яким гравець внесений 

до протоколу матчу.   

9.2. Умови прийому команд та суддів 

Стаття 9.2.1. Команди та судді можуть прибути до місця проведення змагань не 

раніше, ніж за добу до початку змагань. Якщо строк приїзду змінюється, то необхідно 

зробити попереднє повідомлення організаторів змагань. Команди-учасниці та судді 

повинні: 

 не пізніше, ніж за 1 тиждень повідомити про час свого приїзду;  

 не пізніше, ніж за 2 тижні попередити про необхідність бронювання квитків 

на зворотній проїзд;  

 повідомити кольори форми, в якій буде грати команда. 

Стаття 9.2.2. Прийом команд-учасниць - забезпечення житлом, придбання квитків на 

зворотний проїзд - забезпечує приймаюча організація за рахунок команди-

учасниці. 

Стаття 9.2.3. Прийом суддів – забезпечення житлом, придбання квитків на зворотній 

проїзд – забезпечує приймаюча організація за рахунок внесків команд-учасниць.  
 

 

Стаття 9.2.4. Організатори змагань надають безкоштовно: 

 автобус для проїзду команди на стадіон та зі стадіону (по можливості), 

 поле і час для тренування за день до гри на одну годину (по можливості), 

 автотранспорт немісцевим суддям для проїзду до готелю, вокзалу, стадіону 

(по можливості), 

 мінеральну воду (не менше 24 літрів на команду в день у пляшках по 0,5 л, 

 забезпечують медичне обслуговування. 
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Стаття 9.2.5. Організатори змагань на стадіоні, де проводяться змагання, повинні за    

1,5 години до початку змагань надати головній суддівській колегії: 

 ігрове поле, обладнання, розмітка та розміри якого повинні відповідати 

затвердженим правилам гри в регбі, 

 табло для ведення рахунку, 

 кімнати - роздягальні, обладнанні достатньою кількістю меблів, 

 місця для відпочинку команд між іграми та для лікарів змагань, захищені 

від сонця, з необхідними меблями, 

 кімнату для суддів з необхідним інвентарем, 

 не менше, ніж 3 ігрові регбійні м’ячі для проведення ігор, 

 прапорці для суддів на лінії розміром полотнища 30х40 см,  довжина 45 см, 

 душові кімнати для команди гостей та суддів окремо. 

Стаття 9.2.6. Якщо приймаюча організація не виконує вимог Стаття 9.2.4 та Стаття 

9.2.5, то по рішенню СТК за поданням Головної суддівської колегії на неї 

накладаються штрафні санкції. Не виконання вимог Стаття 9.2.4 та Стаття 9.2.5, 

не є підставою для відміни змагань. 

10.  ПОРЯДОК І ТЕРМІН ПОДАННЯ ЗАЯВОК 

Стаття 10.1.  Попередня заявка на участь у всеукраїнських змаганнях серед жіночих 

команд з регбі-7 у всіх вікових групах, разом з поіменним списком спортсменок 

з позначенням років народження, подається в Комітет жіночого регбі-7 ФРУ не 

пізніше 01 березня 2019 року. 

Стаття 10.2. Разом з попередньою заявкою до ФРУ сплачується заявочний внесок у 

сумі 5000 гривень, оплата за участь у змаганнях спортсменок-легіонерок  та 

наявні заборгованості за попередній спортивний сезон у повному обсязі. 

Стаття 10.3. Поіменна заявка команд-учасниць чемпіонатів України з регбі-7 серед 

жіночих команд вищого дивізіону, молодіжних та юніорських команд разом з 

необхідними документами за умови остаточної оплати заявочного внеску у 

встановлений строк, але не пізніше ніж за 1 місяць до початку змагань, 

подається до Комітету з організації та проведення змагань та Комітету жіночого 

регбі-7 ФРУ.  

Стаття 10.4. Загальний поіменний заявочний список подається до СТК та Комітету 

жіночого регбі-7 ФРУ у 2-х екземплярах за формою встановленого зразку у 

друкованому та електронному виглядах, в якому вказується:  

 прізвище, ім’я та по-батькові, рік народження спортсменки, 

 спортивне звання,  

 ігрове амплуа, 

 копія паспорту громадянина України для підтвердження громадянства 

України, 

 прізвище, ім’я та по-батькові, займана посада, домашня адреса та рік 

народження тренера, офіційних осіб команди. 

До загальної заявки додаються:  
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 інформаційна довідку про команду, яка містить: юридичну та фізичну адреси 

команди (клубу), телефон, факс, електронну пошту; прізвище, ім’я та по-

батькові, рік народження, посаду, телефон та домашню адресу тренерів та 

офіційних представників команди; кольори ігрової форми на сезон (не менше 

2-х комплектів); 

 копії контрактів з гравцями, якщо вони є; 

 угода про антидопінговий контроль; 

 документи, що підтверджують оплату відповідних внесків та платежів; 

 страхові поліси встановленого зразка для всіх гравців, що вказані в поіменній 

заявці, або угоду про колективне страхування гравців команди (страховими 

випадками, вказаними в угоді про страхування, повинні бути нещасний 

випадок та спортивне травмування на змаганнях з регбі): 

 належним чином заповнені залікові книжки гравців з відзнакою відповідної 

медичної установи про допуск гравця до змагань сезону; 

 для гравців-громадянок інших країн, копію документа, що засвідчує особу та, 

якщо гравець є членом одного з іноземних регбійних клубів - дозвіл федерації 

регбі країни громадянства гравця на участь в офіційних змаганнях ФРУ 

поточного сезону та довідка з клубу про те, що цей гравець не є 

контрактником (оригінал); 

 для гравців – громадянок інших країн, які навчаються в учбових на 

стаціонарному відділенні – студентський квиток або залікову книжку; 

 для команд, пов`язаних договірними зобов`язаннями фарм-клубів – оригінал 

відповідного договору. 

Стаття 10.5. Кількісний склад гравців в заявках команд не обмежено, але не може бути 

меншим, ніж 12 гравців. Дозаявка гравців – громадянок України дозволяється 

протягом усього спортивного сезону, а дозаявка гравців – не громадянок 

України (легіонерок) не дозволяється (Стаття 3.4.1). 

Стаття 10.6. Інформаційна довідка про команду та поіменна заявка команди 

затверджуються спортивним клубом, місцевим лікарсько-фізкультурним 

диспансером та узгоджується з місцевим управлінням з питань фізичної 

культури та спорту за місцем реєстрації клубу. 

Стаття 10.7. Дозаявки на гравців подаються до СТК ФРУ не пізніше ніж за 72 години 

до початку туру, у змаганнях якого повинен прийняти участь гравець. 

Стаття 10.8. СТК ФРУ повинна в строк не менш ніж за 10 днів до початку змагань 

надіслати командам, які подали заявки на участь у відповідних змаганнях, 

виклики для приїзду команди для участі у змаганнях туру. 

Стаття 10.9. Поіменні заявки на участь у чемпіонатах України з регбі-7 серед дівочих 

команд разом з необхідними документами подаються до головної суддівської 

колегії або мандатної комісії змагань в день приїзду команд на змагання.  

Стаття 10.10. Без проходження мандатної комісії СТК ФРУ клуб (команда) не 

допускається до чемпіонату України. 

         

Комітет жіночого регбі-7 ФРУ 


