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1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ

Кубок України з гандболу проводиться з метою:
- популяризації та подальшого розвитку гандболу в Україні;
- підготовки кадрового резерву для національних збірних команд;
- розширення глядацької аудиторії;
- подальшого підвищення майстерності гандболістів;
- залучення широких верств населення до занять спортом;
- визначення команди для участі в «Кубку ЄГФ».
2. КЕРIВНИЦТВО ПРОВЕДЕННЯМ ЗМАГАНЬ

2.1
Загальне керівництво проведенням Кубку України з гандболу 2017-2018 років серед
жіночих команд покладається на Федерацію гандболу України.
2.2
За безпосереднє проведення Кубку України з гандболу відповідає Комітет з
організації та проведення змагань ФГУ та Секретаріат ФГУ.

3.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. У розіграші Кубку України беруть участь команди Суперліги та Вищої ліги.
2. Розіграш Кубку України складається з 4-х етапів: 1/8, 1/4 ,1/2 та фіналу. При цьому:
а) 1/8 розіграшу проводиться з двох матчів, які відбуваються на майданчику кожної
команди;
б) 1/4 фіналу – проводиться з двох матчів, які відбуваються на майданчику кожної
команди.
3. Півфінали та фінал (фінал чотирьох) Кубку України проводиться в одному місті
протягом двох днів. Місце проведення визначає Комітет з організації та проведення
змагань ФГУ після проведення тендеру. Участь у тендері можуть приймати всі міста
України без обмежень.
4.Терміни проведення етапів Кубку України
Матчі 1/8
розіграшу-перший матч 11-12 листопада 2017 року,
другий матч
18-19 листопада 2017 року.
Матчі 1/4 розіграшу- перший матч 12-13 грудня 2017 року, другий матч 23-24 грудня
2017 року.
Півфінали та фінал (фінал чотирьох) - 12 -13 травня 2018 року.
5.Умови проведення ігор Кубку України
1. Для проведення процедури жеребкування кожній команді надається рейтинговий
номер.
2.Перед кожним етапом ігор (крім «фіналу чотирьох») Комітет з організації та проведення
змагань ФГУ проводить жеребкування. Жеребкування проходить в приміщенні офісу ФГУ
в заздалегідь призначений день і час.
3. Всі команди при жеребкуванні 1/8 фіналу повинні знаходитись в одному лоті. Всі пари
команд визначаються простим жеребкуванням. Спочатку жеребом визначаються перші
три команди, на полі яких пройдуть перші ігри. Потім визначаються команди-суперниці.
Команда, яка отримала при жеребкуванні номер 7, грає з переможцем пари, які отримали
номера 5 і 6.
4.На етапі 1/4 фіналу всі пари команд визначаються простим жеребкуванням. Спочатку
жеребом визначаються перші чотири команди, на полі яких пройдуть перші ігри. Потім
визначаються команди-суперниці. Команда-володар Кубку України 2017 року грає з
переможцем пари, які отримали номера 4 і 5.
5.Фінал чотирьох. Жеребкування проводиться не пізніше ніж за 1 день до початку
півфіналу. «Сліпим» жеребкуванням визначаються команди-суперниці. В перший день
проводяться півфінали, на другий – гра за 3-є місце та фінал.

Якщо матч в основний час закінчився внічию, тоді призначається серія 7-метрових
штрафних кидків (по 5 кидків кожної команди). Якщо після серії 7-метрових штрафних
кидків не визначається переможець матчу, призначається друга серія по одному кидку від
кожної команди до першого не забитого при однаковій кількості кидків. Порядок кидків
визначається жеребкуванням. На другу серію кидків можуть призначатися гравці, які
брали участь у першій серії.
Фінал: За перше місце зустрічаються команди-переможниці в півфіналах. За третє місце
зустрічаються команди, що програли в півфіналах.
6.Визначення переможців
6.1.На етапі 1/8 та 1/4 розіграшу командам нараховується за перемогу 2 очки, за нічию
1 очко, за поразку очки не нараховуються.
Переможці в парах визначаються за такими показниками двох матчів:
- більша кількість очок набраних в двох матчах;
- за кращою різницею забитих та пропущених м'ячів в іграх між ними;
- за більшою кількістю м'ячів закинутих на майданчику суперника.
Якщо по сумі двох матчів команди мають одинакові показники то до виявлення
переможця
призначається серія 7-метрових штрафних кидків (по 5 кидків кожної
команди). Якщо після серії 7-метрових штрафних кидків не визначається переможець
матчу, призначається друга серія (по 5 кидків кожної команди) від кожної команди, але до
першого не забитого при однаковій кількості кидків. Якщо після другої серії 7-метрових
штрафних кидків не визначається переможець матчу, призначається наступна серія за
аналогом другої серії. Порядок кидків визначається жеребкуванням. На другу та наступні
серії кидків можуть призначатися гравці, які брали участь у попередніх серіях.
7.Нагородження.
Команда-переможець нагороджується перехідним Кубком. Гравці команди (16
осіб), президенту клубу, два тренери, менеджер, лікар - нагороджуються медалями та
дипломами. Гравцям команд-фіналістів, які приймали участь у всіх кубкових матчах (не
менш 50% ігрового часу) присвоюється звання «Майстер спорту України з гандболу» за
умови своєчасного подання всіх необхідних документів.
Команда-переможець отримує право на участь в розіграші "Кубку ЄГФ" у сезоні
2017-2018 рр.
Команди, що зайняли 2 та 3 місця нагороджуються дипломами. Гравці команд
(16 осіб), президенту клубу, два тренери, менеджер, лікар - нагороджуються медалями та
дипломами.
8.Фінансові умови участі
Витрати з відрядження команд на змагання несуть організації, що відряджають.
Витрати з відрядження суддівської бригади, а також витрати з обслуговування
матчів – несуть команди, на майданчику яких проводиться гра.
На етапі 1/8 розіграшу
оплата за суддівство проводиться із розрахунку
обслуговування матчів Вищої ліги.
На етапі 1/4 розіграшу
оплата за суддівство проводиться із розрахунку
обслуговування матчів Суперліги.
У фіналі чотирьох витрати з відрядження суддівської бригади, а також витрати з
обслуговування матчів – за рахунок команд-учасників в рівних долях. Оплата за
суддівство проводиться із розрахунку обслуговування матчів Суперліги.
Стаття 9. Заключні положення
Питання, що не передбачені цим Положенням, регулюються комітетом з організації
та проведення змагань ФГУ.

