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Відповідно до Закону України «Про фізичну культуру і спорт» та статуту
Міжнародної федерації хокею (IIHF) Федерація хокею України (ФХУ) має виключне право
на організацію та проведення офіційних національних змагань з хокею з шайбою на
території України.
Це Положення визначає єдиний порядок проведення офіційних українських змагань з
хокею з шайбою, що проводяться ФХУ і діє з моменту його затвердження до моменту
прийняття нового.
ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
В цьому положенні використані терміни, а також визначення та скорочення у такому
розумінні:
ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФХУ – окремий структурний підрозділ Федерації, що діє
відповідно до Положення та здійснює контроль за проведенням спортивних заходів,
включених до календаря ФХУ
ВИКОНКОМ – орган Федерації хокею України, повноваження якого визначено її
чинним статутом
ГРА (МАТЧ) – хокейна гра змагань для команди, що проводить гру на спортивній
споруді власником чи орендарем якої вона є – «домашня», а для іншої команди, що бере
участь у грі – „гостьова”
ЗМАГАННЯ – скорочена назва чемпіонату України з хокею з шайбою
ЗАЯВОЧНИЙ ЛИСТ – офіційний документ, що подається клубом до ФХУ згідно із
вимогами чинного Регламенту
ЄДИНИЙ РЕЄСТР ХОКЕЇСТІВ ФХУ – інформаційно-довідковий ресурс ФХУ, що
містить інформацію про хокеїстів, які досягли 11-ти річного віку та мають право брати
участь у заходах, що включені до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та
спортивних заходів України та календаря ФХУ
КАРТКА УЧАСНИКА ЗМАГАНЬ – ідентифікаційний документ, що у випадках
передбачених цим положенням, дає право на участь спортсмена у грі
КОНТРАКТ ХОКЕЇСТА – письмова угода між спортсменом і фізкультурноспортивною організацією, в тому числі професіональним клубом, що укладена на підставі
вимог чинного трудового законодавства України та статуту ФХУ
КОМАНДА-ГОСПОДАР – хокейний клуб (команда), що
проводить гру на
спортивній споруді, власником чи орендарем якої вона є
МФХ (IIHF) – Міжнародна федерація хокею на льоду
Міністерство молоді та спорту України (Мінмолодьспорт) - головний орган у системі
центральних органів виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну
політику у молодіжній сфері, сфері фізичної культури і спорту.
ОФІЦІЙНА ОСОБА – представник ФХУ або її співробітник, представник органу
центральної або місцевої виконавчої влади з фізичної культури та спорту, який виконує
офіційні функції, пов‟язані з організацією та проведенням офіційних змагань з хокею
ОФІЦІЙНИЙ ПРЕДСТАВНИК – особа, керівник або інший посадовець клубу
(команди) на грі і яка внесена до заявочного листа
ПРАВИЛА ГРИ - звід положень та вимог, затверджених Конгресом Міжнародної
федерації хокею, обов‟язкових для виконання в офіційних змаганнях з хокею
ПРОТОКОЛ ГРИ – офіційний документ гри, що містить її результат, кількісні та
якісні характеристики, особливі зауваження суддів та представників команд
ПОЛОЖЕННЯ – спільний, локальний, нормативний акт ФХУ та Мінмолодьспорту,
що визначає єдиний порядок і умови участі хокейних клубів (команд), хокеїстів, керівників
та посадових осіб хокейних клубів, тренерів, інших осіб команди, суддів, суддів-інспекторів
в змаганнях з хокею з шайбою серед дитячо-юнацьких спортивних шкіл і є офіційним
викликом для участі у змаганнях
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СУДДЯ – офіційна особа, яка має відповідну кваліфікацію і визначена ФХУ для
арбітражу змагань з хокею
СУДДЯ-ІНСПЕКТОР – офіційна особа, яка має відповідну кваліфікацію та
призначена ФХУ для інспектування офіційних змагань з хокею
СПОРТИВНА СПОРУДА – палац спорту або інша крита спортивна арена із хокейним
майданчиком та трибунами для глядачів, що відповідає вимогам офіційних правил гри
СДЮСШОР – спеціалізований спортивний навчальний заклад, статус якого
затверджується центральним органом виконавчої влади у сфері фізичної культури та спорту
СПОРТИВНИЙ КОМІТЕТ – структурний підрозділ Федерації хокею України, що
здійснює організацію, контроль та безпосереднє управління проведенням офіційних змагань
з хокею з шайбою в Україні серед професіональних та аматорських команд
ТРАНСФЕРНА КАРТКА (ЛИСТ) – офіційний міжнародний сертифікат (дозвіл), що
визначає терміни переходу спортсмена з-під юрисдикції національної асоціації однієї країни
під юрисдикцію іншої країни, підписаний відповідними національними хокейними
асоціаціями та затверджений МФХ (IIHF)
ТРЕНЕР – фахівець, який має спеціальну освіту, сертифікат (атестат) відповідної
категорії, працює у хокейному клубі за контрактом, проводить навчально-тренувальну
роботу з хокеїстами та керує діями команди під час ігор
УЧЕНЬ ХОКЕЙНОЇ ШКОЛИ – особа, яка зарахована до профільного навчального
спортивного закладу відповідним наказом на підставі особистої заяви або заяви його
юридичних представників
ФЕДЕРАЦІЯ (ФХУ) – всеукраїнська громадська організація федерація хокею
України, що визнана МФХ та Національним олімпійським комітетом України, і якій згідно з
чинним законодавством України, надано повноваження щодо розвитку хокею з шайбою і
виключне право на організацію та проведення офіційних змагань з хокею з шайбою на
території України
ХОКЕЙНИЙ КЛУБ – фізкультурно-спортивна організація будь-якої організаційноправової форми, колективний член ФХУ або регіональних осередків федерації, що має або
не має статус юридичної особи і бере участь в офіційних змаганнях з хокею з шайбою в
Україні
ХОКЕЙНА ШКОЛА – профільний навчальний заклад, що має статус юридичної
особи та/або структурний підрозділ юридичної особи будь-якої організаційно-правової
форми власності, що здійснює навчання дітей та юнаків хокею у відповідності до чинного
законодавства України
ХОКЕІСТ - спортсмен, який має діючий контракт (письмову угоду) з одним із
хокейних клубів і у складі команди бере участь в навчально-тренувальному процесі та
офіційних змаганнях
ХОКЕІСТ-ВІЛЬНИЙ АГЕНТ – спортсмен, який не має діючого контракту (письмової
угоди) ні з одним хокейним клубом
ХОКЕІСТ-ЛЕГІОНЕР – спортсмен, який не має паспорта громадянина України, має
оформлену міжнародну трансфертну картку (ліцензію) відповідно до норм МФХ (BY-LAWS,
2012) та контракт з одним із українських клубів
“ПЛЕЙ - ОФФ” – система проведення серії матчів, що передбачає обов‟язкове
визначення переможця.
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РОЗДІЛ 1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА РЕГЛАМЕНТУ ТА ПРАВА
Стаття 1. Нормативно-правова база та область застосування
1.1. Основу нормативно-правової бази чинного Регламенту складають:
1.1.1. Закон України «Про фізичну культуру і спорт»
1.1.2. Постанова Кабінету Міністрів України «Про порядок підготовки спортивних
споруд та інших спеціально відведених місць для проведення масових спортивних та
культурно-видовищних заходів» №2025 від 18.12.1998 р.
1.1.3. Статут і регламентні правила Федерації хокею України (ФХУ) та Міжнародної
федерації хокею (IIHF).
1.1.4. Договір від 04.12.2009 р. про взаємодію між Державним комітетом України з
питань фізичної культури і спорту, правонаступником якого визначено Міністерство молоді
та спорту України та Всеукраїнською громадською організацією "Федерація хокею України".
1.2. Регламент чемпіонату України з хокею з шайбою серед юніорів 1994-1997 років
народження сезону 2013-2014 років є локальним нормативним документом.
1.2.1. Цей Регламент встановлює та регулює спортивні відносини команд-учасниць
чемпіонату України в сезоні 2013-2014 років, а також організаторів змагання.
1.2.1. Норми та правила, передбачені в Регламенті, є обов‟язковими для всіх учасників
Чемпіонату.
Стаття 2. Правила гри, за якими проводяться матчі чемпіонату
2.1. Дії хокеїстів, тренерів та інших офіційних представників команд, що беруть
участь у чемпіонаті, визначаються до, під час та після закінчення матчу за Офіційною
книгою правил (2010 – 2014 IIHF Official Rule Book, 2010) та згідно із вимогами статей цього
Регламенту та Дисциплінарного регламенту ПХЛ.
2.2. Всі учасники змагань зобов'язані знати та неухильно виконувати Правила гри в
хокей та вимоги регламентів чемпіонату.
Стаття 3. Права на проведення чемпіонату
3.1. Відповідно до Договору про співробітництво від 04.12.2009 р. між ФХУ та
центральним органом виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту, право на
проведення чемпіонату України з хокею делеговано та належить ФХУ.
3.2. До невідємних прав ФХУ належать:
3.2.1. затвердження Регламенту чемпіонату, як локального нормативного акту, що
регулює умови та порядок участі хокейних команд, хокеїстів, тренерів, керівників та інших
посадових осіб хокейних команд, арбітрів у змаганні;
3.2.2. у разі необхідності тлумачення норм цього Регламенту і прийняття рішень з
будь-якої суперечливої ситуації, що виникає між хокейними командами, хокеїстами,
тренерами та іншими посадовими особами команд, суддів, а також спірних питань, що не
врегульовані цим Регламентом;
3.2.3. організація та загальний контроль за проведенням ігор чемпіонату;
3.2.4. організація арбітражу та визначення результатів зіграних матчів та чемпіонату в
цілому;
3.2.5. притягнення до дисциплінарної та матеріальної відповідальності хокейні
команди, хокеїстів, тренерів, керівників та інших посадових осіб хокейних команд, суддів за
порушення норм цього Регламенту;
3.2.6. визначення та допуск спортивних споруд для проведення матчів чемпіонату;
3.2.7. затвердження зразків та виготовлення нагородної атрибутики для переможця та
призерів чемпіонату.
Стаття 4. Керівництво проведенням чемпіонату
4.1. Загальне керівництво проведення чемпіонату здійснює відділ зимових
олімпійських видів спорту департаменту олімпійського спорту Міністерства молоді та
спорту України та виконавча дирекція ФХУ.
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4.2. Безпосередня організація та контроль за проведенням матчів чемпіонату
покладається на відділ організаційно-адміністративної роботи та збірних команд виконавчої
дирекції ФХУ.
4.3. Організація, контроль та інспектування суддівства змагань здійснює ФХУ.
4.4. Обласні федерації хокею, що є суб‟єктами Федерації хокею України, та
Республіканський комітет з фізичної культури та спорту АР Крим, управління з питань
фізичної культутри і спорту обласних, Київської та Севастопольської міських державних
адміністрацій сприяють командам у проведені окремо взятого матчу чемпіонату в частині,
що належить до їх компетенції
Стаття 5. Терміни, система проведення та структура змагання
5.1. Офіційні ігри чемпіонату 2013-2014 років проводяться у період з 1 жовтня 2013
року по 1 квітня 2014 року.
5.2. Структура чемпіонату, остаточні терміни та система проведення матчів у
відповідному сезоні визначаються відповідним розділом цього Регламенту.
РОЗДІЛ 2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ЧЕМПІОНАТУ
Стаття 6. Мета проведення чемпіонату
6.1.Метою проведення змагань є зміцнення здоров‟я, популяризація та подальший
розвиток дитячо-юнацького хокею в Україні, залучення до активних занять хокеєм дітей,
підлітків та молоді України і підвищення рівня майстерності юних хокеїстів для успішного
виступу збірних команд України відповідних вікових категорій на міжнародних змаганнях.
Стаття 7. Завдання проведення чемпіонату
7.1. Чемпіонат вирішує наступні завдання:
7.1.1. визначення за спортивним принципом команди – чемпіона України;
7.1.2. підвищення майстерності учасників змагання;
7.1.3. визначення команд – призерів чемпіонату;
7.1.4. розвиток та змійцнення клубної інфраструктури, підвищення професійної
майстерності тренерських кадрів в регіонах;
7.1.5. визначення кращих хокеїстів для формування збірних команд України.
РОЗДІЛ 3. УЧАСНИКИ ЧЕМПІОНАТУ
Стаття 8. Склад учасників чемпіонату
8.1. Склад команд учасників чемпіонату формується з команд що подали у
встановлені строки передбачені Регламентом заявочні документи та виконали інші умови,
що визначені цим Регламентом.
8.2. Визнання команд учасниками чемпіонату та допуск гравців команд здійснюється
в строки, що визначені цим Регламентом.
8.3. Всі гравці команд та інші офіційні особи клубів отримують статус "учасник
чемпіонату".
Стаття 9. Гравці учасники чемпіонату
9.1. Гравцями команд - учасниць чемпіонату можуть бути громадяни України та
громадяни інших країн 1994-1997 р.н.
9.2. Гравці команд - учасниць чемпіонату зобов‟язані дотримуватись вимог цього
Регламенту та Дисциплінарних правил, а також виконувати рішення Мінмолодьспорту та
ФХУ, що прийняті у межах їх компетенції.
9.3.До участі у змаганнях допускаються спортсмени, яких внесено до Єдиного реєстру
хокеїстів ФХУ.
9.4. Команди мають право вносити до свого заявочного списку гравців, що мають
профісійні контракти з українськими хокейними клубами за умови наявності відповідного
договору між ДЮСШ (СДЮШОР) та відповідним хокейним клубом.
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Стаття 10. Участь у чемпіонаті жінок
На всіх етапах чемпіонату включення жінок до офіційного заявочного листа команди
та їх участь в окремо взятому матчі чемпіонату заборонена.
РОЗДІЛ 4. ЗАЯВКА КОМАНД ТА ДОПУСК ДО УЧАСТІ У ЧЕМПІОНАТІ
Стаття 11. Терміни подання заявочних документів
11.1. Команди зобов„язані подати до виконавчої дирекції ФХУ заявочний лист та
інші документи, передбачені Регламентом, у термін до 08 жовтня 2013 року.
11.2. Будь-які документи, подані командами-учасницями Чемпіонату після 18:00 08
жовтня 2013 року можуть бути відхилені.
11.3. У випадку порушення встановленого строку та порядку подачі заявочних
документів, визначених цим Регламентом, а також у випадку подання неповного або
неналежним чином оформленого комплекту документів, організатор може відмовити у
розгляді таких документів.
Стаття 12. Заявочний лист команди
12.1. Форму заявочного листа на участь у чемпіонаті визначає ФХУ. Заявочний лист
подається у надрукованому українською мовою вигляді. Всі графи заявочного листа
заповнюються на кожного хокеїста окремо і повинні містити повну та достовірну
інформацію.
12.2. Заявочний лист із списком повинен бути завірений керівництвом команди та
лікарем, або медичною установою, що має державну ліцензію на право ведення медичної
діяльності.
12.3. Команда-учасник чемпіонату повинна мати у своєму заявочному листі не менше
ніж 15-ти гравців громадян України, у тому числі 2-х воротарів.
12.4. Внесення змін до заявочного листа команди, оформлення переходів або оренди
хокеїстів здійснюється уповноваженими особами команд тільки у визначені цим
Регламентом строки.
Стаття 13. Обов’язкові додатки до заявочного листа команди
13.1. Команди зобов‟язані подати в надрукованому вигляді наступні додаткові
документи до заявочного листа:
13.1.1. другий екземпляр заявочного листа із списком, що оформлений за
встановленою формою;
13.1.2. копію першої сторінки національного паспорта кожного зі спортсменів;
13.1.3. копію індивідуального або колективного страхового полісу.
13.1.4. письмову угоду між командами про перехід або оренду хокеїстів (за
наявності);
13.1.5. оформлені згідно iз вимогами "IIHF International Transfers Regulations"
міжнародні трансферні картки на хокеїстів, що знаходяться під юрисдикцією національних
федерацій хокею інших країн, та зареєстровані в ФХУ;
13.1.6. кольорову офіційну емблему хокейної команди (на електронному носії, 400
dpi);
13.1.7. кольорове фото команди у хокейній формі (на електронному носії, 400 dpi );
13.1.8. кольорові фотографії керівника хокейного клубу, головного та інших тренерів
команди, всіх хокеїстів, включених до заявочного листа (на електронному носії, 400 dpi);
13.1.9. картка учасника чемпіонату з фотографією, завірена директором спортивної
школи.
Стаття 14. Дозаявки та переходи гравців
14.1. Дозаявки та переходи гравців дозволяються виключно в термін з 22 по 27 грудня
2013 року, після 17:00 27 грудня 2013 року всі переходи гравців забороняються.
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Стаття 15. Дозаявка, переходи та хокеїсти-легіонери
15.1. Оформлення дозаявок та переходів гравців здійснюється виключно у терміни
визначені статтею 14 цього Регламенту,
15.2. У разі переходу хокеїста під час трансферного вікна, команда, до якої
переходить хокеїст, зобов‟язана подати наступні документи:
15.2.1. заявочний лист, що оформлений за встановленою для дозаявок формою;
15.2.2. копію першої сторінки національного паспорта кожного зі спортсменів;
15.2.3. копію індивідуального або колективного страхового полісу.
15.2.4. письмову угоду між компндами про перехід або оренду хокеїстів (за
наявності);
15.2.5. оформлені згідно iз вимогами "IIHF International Transfers Regulations"
міжнародні трансферні картки на хокеїстів, що знаходяться під юрисдикцією національних
федерацій хокею інших країн, та зареєстровані в ФХУ;
15.2.6. картка учасника чемпіонату з фотографією, завірена директором спортивної
школи.
Стаття 16. Страхування учасників чемпіонату
16.1. Обов‟язковою умовою допуску хокеїстів до участі у чемпіонаті є оформлення
командами відповідних страхових документів, якими
здійснюється колективне або
індивідуальне медичне страхування.
16.2. Відсутність належним чином оформлених на весь період чемпіонату страхових
полісів є підставою для не допуску спортсмена або команди до участі у чемпіонаті.
16.3. Відповідальність за належне та своєчасне оформлення страхових полісів для
хокеїстів, включених до заявочного листа, несе керівництво команди або клубу.
Стаття 17. Кінцевий термін оформлення трансферної картки
17.1. Кінцевим терміном оформлення трансферної картки є 17:00 27 грудня 2013 року,
після цього будь – які хокеїсти легіонери або українські хокеїсти заявка яких потрибує
оформлення трансферної картки, що не отримали трансфер вважаються не заявленими.
Стаття 18. Наслідки порушень процедури заявок
У разі порушення вимог цього розділу Регламенту хокеїст вважається неоформленим
у встановленому порядку і його участь у чемпіонаті забороняється.
Стаття 19. Допуск спортивних споруд
19.1. Спортивні споруди на яких проводяться матчі чемпіонату визначаються ФХУ.
19.2. Виконавча дирекція ФХУ не пізніше ніж за 7 днів до початку кожного із турів
повина повідомити команди про місце проведення.
РОЗДІЛ 5. СИСТЕМА ПРОВЕДЕННЯ ТА КАЛЕНДАР ЧЕМПІОНАТУ
Стаття 20. Система проведення чемпіонату
20.1 Чемпіонат проводиться у два етапи:
20.1.1. перший етап – регулярний чемпіонат за туровою системою одноколових
турнірів;
20.1.2. Загальна кількість турів – 5, у кожному турі приймає участь 4 команди.
20.1.3. другий етап – фінал чотирьох.
Стаття 21. Офіційний календар чемпіонату
21.1. Перший та другий етапи змагань проводяться за календарем чемпіонату, що
складається виконавчою дирекцією Федерації, затверджується Міністерством молоді та
спорту України та є невід‟ємною частиною цього Регламенту (додаток 1).
21.2. Зміни до Календаря вносяться лише у випадках, передбачених цим Регламентом.
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РОЗДІЛ 6. ПЕРШИЙ ЕТАП ЧЕМПІОНАТУ
Стаття 22. Система розіграшу
22.1. Для проведення розиграшу на першому етапі чемпіонату команди проводять
матчі між собою відповідно до Календаря чемпіонату.
22.2. Очки, нараховані у всіх матчах зараховуються до загальної кількості очок
здобутих командами на першому етапі.
Стаття 23. Система нарахування очок на першому етапі
23.1. В кожному матчі команди-учасниці розігрують 3 очка.
23.2. За результатом зіграного матчу команді за перемогу в основний час
нараховується 3 очка, за перемогу у додатковому періоді (овертаймі) або серії післяматчевих
кидків – 2 очка.
23.3. За результатом зіграного матчу за поразку в основний час команді очки не
нараховуються, за поразку у додатковому періоді або серії післяматчевих кидків
нараховується 1 очко.
Стаття 24. Визначення місць на першому етапі
24.1. На першому етапі місця команд у підсумкових таблицях визначаються за
загальною сумою очок, нарахованих командам в усіх матчах, що передбачені цим
Регламентом та офіційним календарем чемпіонату.
24.2. Команди, що за підсумками першого етапу не потрапили до числа командучасниць другого етапу, відповідно до Регламенту, припиняють свою учать в чемпіонаті.
Стаття 25. Поточне та остаточне визначення місць
25.1. Для визначення поточного та остаточного місця команд у разі рівності очок у
двох або більше команд перевагу має команда за наступними показниками, що
застосовуються послідовно:
25.1.1. що має більшу кількість очок у очних матчах між цими командами;
25.1.2. що має кращу різницю закинутих та пропущених шайб у очних матчах між
цими командами;
25.1.3. що має найбільшу кількість закинутих шайб в іграх між собою;
25.1.4. що має кращу різницю забитих і пропущених шайб в усіх матчах першого
етапу;
25.1.5. що має більшу кількість перемог в усіх матчах першого етапу;
25.1.6. що має більшу кількість перемог в основний час в усіх матчах першого етапу;
25.1.7. що має більшу кількість перемог у додатковому періоді та у серії
післяматчевих кидків в усіх матчах першого етапу;
25.1.8. що має більшу кількість закинутих шайб в усіх матчах першого етапу;
25.9. При рівності всіх показників після застосування процедури місця команд
визначаються жеребом.
Стаття 26. Залік анульованих матчів або матчів, що не відбулися
26.1. У випадках, коли відповідно до положень цього Регламенту результат окремого
матчу першого етапу чемпіонату повинен бути анульований з одночасним заліком одній з
команд технічної поразки з рахунком (-:+), застосовуються наступні вимоги:
26.1.1. у випадку, якщо матч відбувся, завершився і команда, якій повинна бути
зарахована технічна поразка, його програла в основний час, то результат матчу не
анулюється і залишається тим самим;
26.1.2. у випадку якщо матч відбувся, але не завершився, або відбувся, але команда,
якій повинна бути зарахована технічна поразка, його не програла в основний час - результат
матчу анулюється, відповідній команді зараховується технічна поразка з рахунком -:+ і очки
не нараховуються. Команді–суперниці зараховується технічна перемога з рахунком +:- та
нараховується 3 очки, гравцям команд нараховуються індивідуальні статистичні бали;
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26.1.3. у випадках, коли матч не відбувся і одній з команд, яка повинна була взяти в
ньому участь, відповідно до положень цього Регламенту повинна бути зарахована технічна
поразка з рахунком -:+, то цій команді очки не нараховуються. В цьому випадку команді–
суперниці зараховується технічна перемога з рахунком +:- та нараховується 3 очки. При
визначені поточних або остаточних місць команд на першому етапі, матчі, що не відбулися,
враховуються;
26.1.4. при підрахунку різниці закинутих та пропущених шайб для визначення
займаних командами місць на першому етапі чемпіонату шайби в матчах, в яких відповідно
до положень цього Регламенту одній з команд зарахована технічна поразка з рахунком (-:+),
а іншій команді технічна перемога з рахунком (+:-), не враховуються.
РОЗДІЛ 7. ДРУГИЙ ЕТАП ЧЕМПІОНАТУ
Стаття 27. Порядок визначення команд для участі у другому етапі чемпіонату та
структура розіграшу другого етапу
27.1. До другого етапу чемпіонату потрапляють команди, що зайняли з першого по
четверте місця, згідно із нарахованими очками в усіх матчах на першому етапі.
27.2. Відповідно до зайнятих місць на першому етапі команди отримують «номери
посіву». Команда, що посіла найвище місце на першому етапі – отримує 1-й номер, наступна
– 2-й і т.д.
27.3. Другий етап проводиться за системою фіналу чотирьох.
27.3.1. У півфіналах команди зустрічаються за наступною схемою:
1 – 4, 2 – 3.
27.3.2. Команди, що перемогли у півфіналах визначають між собою переможця
чемпіонату.
27.3.3 Команди, що програли у півфіналних матчах визначають між собою бронзового
призера чемпіонату.
РОЗДІЛ 8. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ ОКРЕМОЇ ГРИ
Стаття 28. Тривалість гри
Тривалість матчів на всіх етапах змагань – 3 періоди по 20 хвилин чистого часу.
Стаття 29. Заявка команди на матч
29.1. Команди, що беруть участь у грі, зобов'язані за 30 хвилин до початку гри подати
в суддівську бригаду (секретарю гри) у надрукованому українською мовою вигляді склад
команди на гру з інформацією про номери та амплуа хокеїстів (додаток 5), а також «Картки
учасників змагань» на гравців, яких внесено до складу команди на гру.
29.2. За 10 хвилин до початку гри тренери команд, що приймають участь у грі,
зобов'язані перевірити правильність заповнення складу команди в офіційному протоколі
матчу і завізувати його. Якщо у офіційних представників є зауваження щодо проведення гри
або вони подають протест щодо проведення гри, то після закінчення гри вони повідомляють
про це головного суддю гри, а запис в офіційний протокол гри робить секретар гри.
29.3. До офіційного протоколу гри дозволяється вносити прізвища 22 гравців (20
польових + 2 воротарі).
29.4. Мінімальна кількість гравців однієї команди, яких включено до заявочного
списку на окремо взяту грі чемпіонату повинна складати 15 гравців (13 польових + 2
воротарі).
29.5. У виняткових випадках дозволяється заміна воротаря третім воротарем, якщо під
час розминки один з воротарів отримує травму, що не дозволяє йому брати участь в матчі (не
порушуючи вимог цього Регламенту).
29.6. За участь у грі незаявленого (неправильно заявленого) гравця команді за
рішенням виконавчої дирекції ФХУ зараховується технічна поразка (-:+).
29.7. На розминку на льодовому майданчику повинні вийти всі хокеїсти, які заявлені
для участі в матчі, в повній ігровій формі та екіпіровці.
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29.8. Участь у матчі беруть гравці однієї команди тільки в хокейних светрах одного
кольору. Гравці, форма яких відрізняється від основної, до участі у матчі не допускаються.
Команда–господар грає у светрах світлого кольору, а команда «гостей» грає у светрах
темного кольору.
29.9. Перед початком кожної гри чемпіонату звучить державний гімн України.
29.10. Гравець, який не був присутній на передматчевому привітанні до участі у грі не
допускається.
29.11. Участь у грі травмованого або хворого гравця забороняється.
29.12. Після закінчення кожного матчу чемпіонату всі хокеїсти граючих команд
зобов'язані брати участь у післяматчевому рукостисканні.
Стаття 30. Додатковий період (овертайм) у матчах першого етапу
30.1. У разі, якщо після закінчення третього періоду основного часу матчу
зафіксовано нічийний результат, призначається додатковий період (овертайм) тривалістю 5
хвилин, який проводиться за наступними правилами:
30.1.1. овертайм проводиться після двохвилинної перерви (без прибирання та заливки
льоду, без зміни воріт, гравці залишаються на своїх половинах майданчика), за кожну
команду грають по 5 (п'ять) хокеїстів незалежно від ігрового амплуа;
30.1.2. гра в овертаймі проводиться до першої закинутої шайби. Команда, що
закинула шайбу, стає переможцем матчу і матч завершується. Якщо будь-яка команда
відмовляється грати в овертаймі, то цій команді зараховується поразка в матчі;
30.1.3. у овертаймі штрафи накладаються відповідно до Правил гри в хокей так само
як і в основний час. У овертаймі невикористаний штрафний час хокеїстів, отриманий ними в
основний час матчу, залишається в силі;
30.1.4. якщо на одну з команд в овертаймі накладається штраф, то за цю команду до
закінчення штрафу на хокейному майданчику грають 3 польових гравця і воротар, а за іншу
команду 4 польових гравця і воротар;
30.1.5. якщо у овертаймі при грі за кожну команду 4 польових гравців та по одному
воротареві на кожну команду накладається по одному малому штрафу, то до закінчення
штрафу на хокейному майданчику грають за кожну команду 4 польові гравці і один воротар.
В цьому випадку оштрафовані хокеїсти повинні знаходитися на лаві для оштрафованих
хокеїстів до першої, після закінчення штрафів, зупинки гри;
30.1.6. якщо в овертаймі після накладення штрафу одна з команд отримує перевагу в
двох хокеїстів, то у команди-порушника на хокейному майданчику залишаються 3 польових
гравця і воротар, а за іншу команду грають 5 польових гравців і воротар. При першій же
зупинці гри, коли закінчується перевага у два гравця, залежно від ситуації чисельний склад
польових гравців, що грають за кожну з команд, стає 4 на 4 або 4 на 3;
30.1.7. якщо основний час матчу закінчується з чисельною перевагою однієї з команд
в польових гравцях 5 на 4, то овертайм команди починають з чисельним складом польових
гравців 4 на 3;
30.1.8. якщо основний час матчу закінчується з чисельною перевагою однієї з команд
в польових гравцях 5 на 3, то овертайм команди починають з чисельним складом польових
гравців 5 на 3. Із закінченням штрафів і продовженням ігрових дій чисельний склад польових
гравців може бути 5 на 5 або 5 на 4. При першій же зупинці гри чисельний склад польових
гравців команд, що беруть участь в матчі, повинен бути приведений у відповідність із
співвідношенням 4 на 4 або із співвідношенням 4 на 3;
30.1.9. якщо основний час матчу закінчується з чисельним складом польових гравців
команд 3 на 3, то овертайм команди починають з чисельним складом польових гравців 3 на 3.
30.1.10. якщо основний час матчу закінчується з чисельним складом польових гравців
команд 4 на 4 і хокеїст або хокеїсти відбувають нерівні або рівні штрафи на лаві штрафників,
то овертайм команди починають з чисельним складом польових гравців 4 на 4. Після виходу
штрафників на лід чисельний склад польових гравців команд стає 5 на 4 або 5 на 5 і при
першій же зупинці гри він приводиться у відповідність із співвідношенням 4 на 3 або 4 на 4;
30.1.11. якщо у овертаймі після накладення штрафів команди грають 3 на 3 і на одну з

13

команд накладається штраф, то у команди-порушника на хокейному майданчику
залишаються 3 польових гравця і воротар, а за іншу команду грають 4 польових гравця і
воротар. Якщо в даній ситуації на команду порушника накладається ще один штраф, то цей
штраф стає «відкладеним» і команди продовжують грати 3 на 4.
Стаття 31. Післяматчеві кидки
Якщо після закінчення овертайма будь-якого матчу чемпіонату рахунок гри не
зміниться, то для визначення переможця матчу призначаються післяматчеві кидки, які
виконуються за чинними правилами гри в хокей.
Стаття 32. Оформлення результату матчу
32.1. Результат
проведеного матчу оформлюється офіційним протоколом за
затвердженою формою та після його закінчення терміново повідомляється виконавчій
дирекції ФХУ.
32.2. Відповідальність за своєчасність повідомлення результату, а також надання
ФХУ оригіналу офіційного протоколу матчу несе головний суддя гри.
Стаття 33. Ігрова форма хокеїстів
33.1. Команди, що беруть участь у чемпіонаті, зобов„язані мати 2 (два) комплекти
верхньої форми, що мають контрастний колір. Команда гостей виступає у світлій формі,
команда-господар поля у темній формі контрастній за кольором.
33.2. Всі гравці кожної команди повинні бути одягнені в однакові за кольором светри,
труси, гамаші та шоломи, за вийнятком воротаря, якому дозволяється носити шолом,
відмінний за кольором від решти гравців команди.
33.3. Всі гравці, які під час гри не носять повну лицьову маску, зобов‟язані носити
індивідуальну капу.
РОЗДІЛ 9. НАГОРОДЖЕННЯ ЧЕМПІОНА ТА ПРИЗЕРІВ ЧЕМПІОНАТУ
Стаття 34. Нагородження переможця чемпіонату
34.1. Нагородами для команди – чемпіона України з хокею є пам„ятний кубок та
медалі за перше місце.
34.2. Команда, що перемогла у фінальній серії оголошується переможцем чемпіонату
та нагороджується памятним кубком та медалями за перше місце.
Стаття 35. Нагородження срібного призера чемпіонату
35.1. Нагородами для команди, яка посіла ІІ місце у чемпіонаті України з хокею
(срібного призера чемпіонату) є медалі за друге місце.
35.2. Медалі за ІІ місце вручаються хокеїстам, тренерам та іншим посадовим особам
команди після закінчення чемпіонату.
Стаття 36. Нагородження бронзового призера чемпіонату
36.1. Нагородами для команди, яка посіла ІІІ місце у чемпіонаті є медалі за третє
місце.
36.2. Медалі за ІІІ місце вручаються хокеїстам, тренерам та іншим посадовим особам
команди після закінчення чемпіонату.
РОЗДІЛ 10. УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ ЧЕМПІОНАТУ
Стаття 37. Правила чесної гри (fair-play)
Команди, що беруть участь у чемпіонаті, у своїй діяльності керуються принципами
чесного ділового партнерства, справедливості, неухильної поваги до суперників, арбітрів,
глядачів та приймають всі необхідні заходи для запобігання насильства та протиправних дій
на спортивних спорудах.
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Стаття 38. Недостовірна інформація про хокеїстів
38.1. У разі, якщо недостовірна інформація сталася із вини хокеїста, він
дискваліфікується на період до завершення чемпіонату.
38.2. У разі участі у матчі незаявленого, заявленого з порушеням вимог цього
Регламенту, неправильно заявленого або дискваліфікованого гравця, команді, за яку брав
участь у матчі такий гравець зараховується технічна поразка (-:+).
Стаття 39. Обмеження доступу до суддівської кімнати
Окрім суддів, що обслуговують матч, до кімнати в якій знаходиться головний та
лінійні cудді, дозволяється входити тільки інспектору матчу та резервному судді.
Представники команд можуть увійти до суддівської кімнати тільки з дозволу головного
судді матчу.
РОЗДІЛ 11. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ФІНАНСОВІ УМОВИ
Стаття 40. Фінансові витрати команд-учасниць
Витрати на проїзд до місця проведення ігор на першому та другому етапах,
добові, мешкання в готелі та харчування спортсменів, тренерів та інших посадових осіб
команди здійснюються за рахунок власних коштів команд, що беруть участь у
чемпіонаті або організацій, що їх відряджають.
Стаття 41. Фінансові витрати організатора
Витрати на послуги з експлуатації льодових майданчиків, харчування
іногородніх суддів та місцевих суддівських бригад усіх матчів згідно із затвердженими
нормативами, а також оплата проїзду залізницею або автомобільним транспортом
іногородніх суддів до місця проведення матчів та зворотно, їх мешкання у готелі,
здійснюються за рахунок коштів Мінмолодьспорту.
Стаття 42. Виготовлення нагород
Витрати на виготовлення та придбання нагород (медалі, кубки, дипломи,
пам‟ятні призи тощо) для переможця та призерів змагання здійснюються за рахунок
коштів Федерації та спонсорів.
Р О З Д І Л 12. БЕЗПЕКА ПРИ ПРОВЕДЕННІ ЗМАГАННЯ
Стаття 43. Відповідальність за підготовку спортивних споруд
Відповідно до «Положення про порядок підготовки спортивних споруд та інших
спеціально відведених місць для проведення масових спортивних та культурно-видовищних
заходів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1998 року №
2025, відповідальність за підготовку та технічний стан спортивних споруд покладається на їх
власників та орендарів.
Контроль за підготовкою спортивних споруд та забезпеченням безпеки при
проведенні змагань здійснюють комісії з контролю за станом спортивних споруд та інших
спеціально відведених місць для проведення масових спортивних та культурно-видовищних
заходів, що утворені відповідними обласними та м. Києва державними адміністраціями.
Стаття 44. Акт про технічний стан спортивної споруди
Організація-власник спортивної споруди не менш ніж за 24 години до початку
змагань зобов‟язана подати до комісії акт про технічний стан та готовність споруди до
проведення змагань.
Стаття 45. Відповідальність за невиконання вимог
Невиконання вимог, передбачених цим розділом , що стали причиною виникнення
надзвичайних обставин під час проведення змагань, тягне за собою відповідальність,
передбачену законодавством України.
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Стаття 46. Відповідальність за життя та безпеку спортсменів
46.1. Відповідальність за життя та безпеку спортсменів під час проведення змагання, а
також укладання індивідуальних або колективних страхових угод покладається на керівників
та тренерів команд.
46.2. Відповідальність за виконання спортсменами вимог заходів безпеки під час
участі у матчах покладається на представників команд або особистих тренерів спортсменів
згідно з наказом Держкомспорту від 19.02.2004 року №496.
Стаття 47. Медичне обслуговування
Відповідальність за присутність медичного працівника біля ігрового майданчика під
час проведення календарної гри покладається на організатора.
Стаття 48. Рішення щодо проведення матчу
У разі неналежної готовності або незадовільного стану спортивного майданчика
(якість льоду, розмітка, освітлення, температура повітря у середині споруди, інформаційне
табло тощо) остаточне рішення про можливість чи неможливість проведення календарної
гри приймає виключно головний суддя, що призначений для арбітражу гри.
РОЗДІЛ 13. АРБІТРАЖ ЧЕМПІОНАТУ
Стаття 49. Організація cуддівства матчів чемпіонату
49.1. Призначення суддів, а також контроль за якістю суддівства протягом сезону
здійснює виконавча дирекція ФХУ.
49.2. Суддівство матчів чемпіонату здійснюється суддями, які атестовані ФХУ,
виконують всі вимоги Правил гри в хокей, вимоги локальних нормативних актів
Мінмолодьспорту та ФХУ.
49.3. Головні та лінійні судді матчів чемпіонату несуть перед ФХУ відповідальність
за чітке та належне виконання своїх професійних обов'язків, покладених на них цим
розділом Регламенту.
49.4. Неналежне виконання арбітрами своїх обов'язків тягне за собою
відповідальність, передбачену Дисциплінарним Регламентом та іншими нормативними
документами Мінмолодьспорту та ФХУ.
49.5. Заяви команд про заміну затверджених суддів, призначених для проведення
окремо взятого матчу чемпіонату не приймаються і не розглядаються.
Стаття 50. Чисельний склад бригади арбітрів матчу
50.1. Матч, що включено до календаря чемпіонату, обслуговують судді на хокейному
майданчику та бригада, що розташована за бортами хокейного майданчику.
50.2. Матчі першого та другого етапів чемпіонату обслуговують судді на хокейному
майданчику у кількості 3-х осіб: головний суддя та два лінійних.
50.3. Бригада суддів за бортами майданчика складається з семи суддів:
50.3.1. суддя-секретар
- 1 особа;
50.3.2 суддя-інформатор
- 1 особа;
50.3.3. суддя часу гри
- 1 особа;
50.3.4 суддя за воротами
- 2 особи
50.3.5. суддя при покараних гравцях
- 2 особи.
50.4. Призначення головних і лінійних суддів, інспекторів на матчі чемпіонату, а
також контроль за якістю суддівства здійснює виконавча дирекція. Призначення бригади
суддів здійснює колегія суддів при регіональній федерації хокею.
Стаття 51. Дії суддів після закінчення матчу
51.1. Після закінчення матчу головний суддя зобовязаний:
51.1.1. отримати від секретаря матчу офіційний протокол, перевірити його, зробити
відповідні записи та особисто підписати;
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51.1.2. терміново проінформувати виконавчу дирекцію про проведений матч по
телефону та здійснити контроль за відправкою офіційного протоколу матчу по факсу;
51.2. Всі порушення встановленого порядку підготовки і проведення матчу
чемпіонату, та випадки, коли у відповідності до положень цього Регламенту хокейні клуби
можуть бути притягнені до матеріальної відповідальності, підлягають обов„язковому
відображенню головним суддею в офіційному протоколі матчу.
51.3. У разі застосування до гравця або представника однієї з команд передбаченого
Дисциплінарним регламентом покарання у вигляді дисциплінарного штрафу до кінця гри або
матч-штрафа, головний суддя матчу на зворотній стороні офіційного протоколу матчу в
розділі «Про дисциплінарні порушення хокеїстів і представників команд» зобов'язаний
вказати номер і пункт статті, згідно якої застосовано покарання.
51.4. Після оформлення офіційного протоколу матчу протягом однієї доби головний
суддя зобов‟язаний особисто доставити або вислати замовленим листом оригінал офіційного
протоколу та при необхідності рапорт, що містить докладний опис порушень, зафіксованих в
протоколі і порушень, встановлених Регламентом порядку підготовки та проведення матчу
до ФХУ.
51.5. У разі порушення вимог цієї статті Регламенту оплата роботи головного судді
матчу проводиться після отримання від нього письмового пояснення з урахування санкцій,
передбачених відповідним договором.
Стаття 52. Приводи для накладення дисциплінарних санкцій
Приводом для розгляду питань про накладення дисциплінарних санкцій та
дискваліфікацій відносно хокейних команд, керівників шкіл, хокеїстів, тренерів і інших
офіційних осіб команди може бути одна з таких підстав:
- запис в офіційному протоколі матчу;
- рапорт головного судді або інспектора матчу;
- відеозапис матчу;
- рапорт представників Мінмолодьспорту та Федерації, а також інші матеріали, що
сприятимуть повному і об'єктивному вивченню обставин.
Стаття 53. Додаткові покарання
До покарань, призначених головним суддею матчу, виконавча дирекція Федерації
може у будь-який час після закінчення матчу, на свій розсуд, розглянути будь-який інцидент,
що відбувся при проведенні матчу і накласти додаткові покарання за будь-яке порушення,
здійснене хокеїстом або представником команди під час перед ігрової розминки, на виході
між роздягальнею і хокейним майданчиком, в процесі або після закінчення матчу незалежно
від того, чи були дані порушення відмічені у рапорті головним суддею або інспектором
матчу, чи ні.
Стаття 54. Подання офіційного протесту
У разі виникнення ситуацій, що неврегульовані цим Положенням, команда має право
подати офіційний протест. Протест в письмовій формі подається тренером команди
головному судді гри не пізніше ніж за годину після її закінчення. Факт подання протесту
фіксується в офіційному протоколі гри.
Стаття 55. Строк розгляду протесту
Протест в письмовій формі головний суддя гри передає до виконавчої дирекції
Федерації. Протест розглядається у 5-ти денний термін після отримання оригіналу.
Стаття 56. Протести, що не підлягають розгляду
Не підлягають розгляду протести із посиланням на такі чинники:
положення «поза грою»;
прокидання шайби через всі зони та визначення суддею місця вкидання шайби;
накладання будь-яких штрафів;
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правильність визначення взяття воріт.
Стаття 57. Оскарження дискваліфікацій
Команда має право подати до виконавчої дирекції протест на накладання арбітром гри
штрафу, що призвів до дискваліфікації хокеїста чи офіційної особи. У випадку задоволення
такого протесту дискваліфікація гравця зменшується або знімається взагалі.
Даний вид протесту подається разом з відеозаписом моменту чи матчу не пізніше, ніж
за 48 годин після прийняття рішення щодо дискваліфікації.

Директор департаменту
олімпійського спорту

Н.Д. Уманець

Начальник відділу зимових
олімпійських видів спорту

Д.А. Амірханов
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Додаток № 1 до Положення

Календар ігор чемпіонату України
серед юніорів 1994-1997 р.н.
на сезон 2013-2014 рр.
Склад команд-учасниць чемпіонату:
1.
2.
3.
4.
5.

«СДЮСШОР-Динамо» (м. Харків);
ДЮСШ «Сокіл-Київ» (м. Київ);
ДЮСШ «Крижинка» (м. Київ);
«СДЮСШОР-1» (м. Харків);
«СДЮСШОР-2» (м. Харків)

Перший етап чемпіонату (пропоновані дати проведення змагань)
1-6
І тур
24-26.10.13 – Харків
(СДЮСШОР-1, СДЮСШОР-2,
СДЮСШОР-Динамо, Крижинка);
7-12 ІІ тур
31.10-2.11.13
–
Київ
(Сокіл,
Крижинка,
СДЮСШОР-Динамо, СДЮСШОР-2);
13-18 ІІІ тур
28-30.11.13 – Харків
(СДЮСШОР-1, СДЮСШОР-2,
СДЮСШОР-Динамо, Сокіл);
19-24 ІV тур
19-21.12.13
–
Кременчук
(СДЮСШОР-1,
СДЮСШОР-2, Сокіл, Крижинка);
25-30 V тур
30.01-1.02.14 – Київ (Сокіл, Крижинка, СДЮСШОР-1,
СДЮСШОР-Динамо).
Другий етап чемпіонату
15-16 лютого 2014 року
15 лютого
32-33

1 – 4; 2 – 3.

16 лютого
34
35

Матч за третє місце
Фінал

Додаток № 2 до Положення

ЗАЯВОЧНИЙ ЛИСТ
ХОКЕЙНОЇ КОМАНДИ _________________________________________
для участі у чемпіонаті України з хокею з шайбою серед юніорів 1994-1997 р.н. в сезоні 2013-2014 рр.
Допуск

Прізвище

Громадянство Дата народження

Зріст

№

Ім’я

№ паспорта

Вага

А

Хокейна школа

Домашня адреса

Підпис
лікаря та
печатка

20

21

Тренери та адміністративний склад команди
Прізвище
Ім’я та по-батькові

Домашня форма

Посада у клубі

Дата народ.
Громадянство

Освіта
Стаж роботи

Гостьова форма

______________________

Керівник хокейного клубу

Звання
У клубі з

Домашня адреса, телефон

______________________

_________________ /_______________________/ Допущено _____ спортсменів

________________

(підпис керівника, печатка)

(підпис та печатка ФХУ)

(Прізвище та ініціали)
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Додаток № 3 до Положення

Додаток № 4 до Положення

ДОЗАЯВОЧНИЙ ЛИСТ
ХОКЕЙНОЇ КОМАНДИ _________________________________________
для участі у чемпіонаті України з хокею з шайбою серед юніорів 1994-1997 р.н. в сезоні 2013-2014 р.р.
Допуск Прізвище

Громадянство Дата народження

Зріст

№

№ паспорта

Вага

А

Ім’я

Хокейна школа

Домашня адреса

Підпис
лікаря та
печатка

Додаток № 5 до Положення

Офіційна заявка на матч
Команда «_________________________________»
№

Гравець

Амплуа
Воротар
Воротар

(підпис тренера)

Додаток № 6 до Положення
ПОРЯДОК
визначення покарань і дискваліфікацій
хокеїстів та представників команд після здійснення ними
дисциплінарних порушень в офіційних українських змаганнях з хокею
№
п/п

1.
2.
3.

4.

Вид штрафу

Обов'язкова
дискваліфікація
(кількість ігор)

1. Дисциплінарний до кінця гри штраф
накладається на гравця, який:
Покараний великим штрафом
1
(Пр. 503).
Покараний другим дисциплінарним штрафом в
1
одній і тій же грі (Пр. 504).
Після
отримання
дисциплінарного
штрафу
1
продовжує оспорювати рішення головного судді
(Пр. 550 с).
Використовує вирази, що стосуються расової
1
дискримінації (Пр. 550 f).

Додаткова
дискваліфікація
(кількість ігор)

3
3
4

2

5.

Кидає сторонні предмети на лід (Пр.556 d ,e).

1

3

6.

Кидає ключку або будь-який інший предмет за межі
хокейного майданчика (Пр.568).
Продовжує в будь-якій формі лінію поведінки, за
яку він раніше був покараний дисциплінарним
штрафом (Пр.550 e).
Продовжує або намагається продовжити бійку або
конфлікт після попередження головним суддею про
припинення дій або перешкоджає лінійному судді у
виконанні його обов'язків (Пр.528 е).

1

5

2

5

3

на весь термін
змагань

Бере участь в бійці за межами ігрової поверхні
(Пр.528 f).
Першим вступає в конфлікт, що вже йде
(Пр.528 d).
Першим залишає лавку запасних або штрафників
під час конфлікту (Пр. 564).
Виходить з лавки запасних або штрафників під час
конфлікту і карається малим, великим або
дисциплінарним штрафом (Пр. 563).

3

на весь термін
змагань
на весь термін
змагань
на весь термін
змагань

Нецензурно
висловлюється
майданчику і поза ним.

1

7.

8.

9.
10.
11.
12.

13.

14.
15.
16.
17

на

хокейному

1
2
2

на весь термін
змагань

2. Дисциплінарний до кінця гри штраф накладається
на представника команди:
Винного в недисциплінованій поведінці (Пр.551b).
2
Що кидає сторонні предмети на лід
5
(Пр. 551 b,556 e).
Що виходить на лід під час будь-якого конфлікту на весь термін
без дозволу головного судді (Пр. 565).
змагань
Використовує вирази, що стосуються расової
2
дискримінації (Пр. 551 с).

5

На весь термін
змагань
На весь термін
змагань

10

26
18

Втручається у дії суддівської бригади під час будьякого періоду, а також після завершення гри.

3

На весь термін
змагань

3. П’ятихвилинний та двадцятихвилинний штраф (5 + 20)
19.

Б‟є кінцем ключки (Пр. 521). Колючий удар (Пр.
538)
Неправильна атака суперника (Пр. 522). Атака
суперника ззаду, гравець стрибає або налітає на
суперника (Пр. 523)
Травмує суперника внаслідок поштовху ключкою
(Пр. 525)
Травмує суперника внаслідок удару ліктем (Пр.
526)
Хапає або тримає суперника за шолом або маску
(Пр. 528)
Гравець, винний в надмірній грубості (Пр. 528)

-

5

-

5

-

5

-

5

-

3

1

10

-

5

-

3

-

3

-

3

-

3

-

2
10

32.

Травмує суперника внаслідок атаки суперника в
1
область голови та шиї (Пр. 540)
Гравець, покараний другим подвійним 2хв.
1
штрафом в одній і тій самій грі
4. Матч – штраф накладається
на гравця або представника команди, який:

33.

Замахується ключкою на іншого гравця протягом
будь-якого конфлікту (Пр.537).

1

5

34.

Умисно б'є або намагається ударити суперника
головою (Пр. 529).

2

на весь термін
змагань

35.

Починає бійку або продовжує конфлікт, що вже
почався (Пр. 528 b).

2

на весь термін
змагань

36.

Починає бійку при рукостисканні

2

37.

Продовжує бійку після попередження головного
судді про припинення дій
(Пр.528 e).

2

на весь термін
змагань
на весь термін
змагань

38.

Б'є ногою або намагається вдарити ковзаном
суперника (Пр. 535).

5

на весь термін
змагань

39.

Скоює дії, що не дозволені правилами і можуть
привести до травми суперника, або в результаті
яких суперник отримує травму.

3

на весь термін
змагань

20.

21.
22.
23.
24.
25.

26.
27.
28.
29.
30.
31.

Гравець продовжує участь у сутичці або заважає
лінійному арбітру виконувати свої обов‟язки (Пр.
528)
Застосовує силовий прийом, в результаті якого
суперник сильно б‟ється в борт (Пр. 520)
Травмує суперника внаслідок гри високо піднятою
ключкою (Пр. 530)
Травмує суперника внаслідок затримки суперника
ключкою (Пр. 533)
Травмує суперника внаслідок удару коліном (Пр.
536)
Травмує суперника після підніжки (Пр. 539)

3

27
40.

Травмує суперника в результаті:
- атаки ззаду (Пр. 523 b);
- колючого удару або удару кінцем ключки (Пр.521
с, 538 с);
- атаки в область голови або шиї (Пр. 540).

3

на весь термін
змагань

41.

Виняткова грубість (Пр.527).

3

на весь термін
змагань

42.

3

На весь термін
змагань

43.

Плює в суперника, офіційного представника іншої
команди або в суддів, які обслуговують гру
/гравець/ (Пр.550 g).
Умисно чіпляє руками або ключкою, хапає або
штовхає руками, ключкою або тілом суддів, які
обслуговують гру (Ін. 550 g), або перешкоджає
лінійному судді у виконанні його обов'язків
/офіційний представник/ (Пр. 528 e).

3

на весь термін
змагань

44.

Вступає в фізичний контакт з глядачами (Пр. 561).

3

10

45.

Своєю поведінкою заважає або завдає шкоди
проведенню гри, ображає будь-яку офіційну особу,
обслуговуючу гру (Ін. 550 g).

5

На весь термін
змагань

46.

47.

48.
49.

Умисно хапає або штовхає руками, ключкою або
тілом, скоює підніжку, силовий прийом, поштовх
ключкою, удар ключкою, атаку ззаду або подібні дії
у відношенні до суддів, які обслуговують гру.
/гравець/ (Пр. 550 g).

5

Покараний за «Виняткову грубість», яка може
привести або призвела до травми офіційного
представника команди або будь-якого судді
/гравець/ (Пр. 527).
Умисно кидає шайбу або будь-який інший предмет
в будь-якого суддю. (Пр. 527).

5

Офіційний представник команди хапає руками або
б'є суддю, плюється в суддю, поводиться так, що
його поведінка заважає або завдає шкоди
проведенню гри (Пр. 551).

на весь термін
змагань

на весь термін
змагань
10

на весь термін
змагань

10
на весь термін
змагань

5. Додаткові покарання.
50.

Гравець, покараний другим або кожним подальшим
дисциплінарним (10 хв.), дисциплінарним до кінця
гри (окрім ситуації п. 5.2 даного додатку) або матчштрафом в різних іграх.

1

5

51.

Гравець, покараний другим або кожним подальшим
дисциплінарним до кінця гри штрафом (20 хвилин)
в різних іграх.

1

3

52.

Гравці, які самовільно
покидають хокейний
майданчик і не беруть участь в післяматчевому
вітанні команд.

1

3

53.

Гравець або воротар, який бере участь в
передігровій розминці на льоду в неповній ігровій
формі, екіпіровці.

0

2

