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Відповідно до ст. 36-6 Закону України від 24 грудня 1993р. № 3808 - ХІІ „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.
Цей Регламент визначає єдиний порядок проведення та систему розіграшу
чемпіонату України з хокею з шайбою у сезоні 2010- 2011 років і діє з моменту його
затвердження до моменту прийняття нового. Вимоги Спортивного регламенту є
обов’язковими для всіх команд, що беруть участь у чемпіонаті.
ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
В Регламенті використані терміни, а також визначення та скорочення в наступному їх розумінні:
ВИКОНКОМ – орган федерації хокею України, повноваження якого визначено в її чинному
статуті
ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ – окремий структурний орган Федерації, роботою якого керує
визначений президентом Федерації віце-президент, з повноваженнями згідно із Положенням про
виконавчу дирекцію та здійснює організацію, контроль та безпосереднє управління проведенням
офіційних змагань з хокею з шайбою в Україні серед професіональних та аматорських команд
ДИСЦИПЛІНАРНИЙ РЕГЛАМЕНТ – звід дисциплінарних норм та видів дисциплінарних
стягнень
МАТЧ (ГРА) – хокейна гра чемпіонату, 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"
ЗАЯВОЧНИЙ ЛИСТ – офіційний документ, що подається клубом до Федерації згідно із
вимогами чинного Регламенту
КОМАНДА "ГОСПОДАР" – хокейний клуб (команда), що проводить матч на спортивній
споруді власником чи орендарем якої вона є
ЛЬОДОВИЙ МАЙДАНЧИК – біла льодова поверхня із розміткою згідно із Офіційною книгою
Правил МФХ, обмежена бортами та захисним склом
МФХ (IIHF) – Міжнародна федерація хокею на льоду
ОФІЦІЙНИЙ ПРЕДСТАВНИК – особа, керівник або інший посадовець клубу (команди) на
матчі і, яка внесена до офіційного заявочного листа команди
"ПЛЕЙ – ОФФ" – система проведення серії матчів, що передбачає обов’язкове визначення
переможця.
ПРАВИЛА ГРИ - звід положень та вимог, затверджених Конгресом Міжнародної федерації
хокею у 2010 році, обов’язкових для виконання в офіційних змаганнях з хокею
РЕГЛАМЕНТ – локальний нормативний акт Федерації та Мінсім’ямолодьспорту, що визначає
єдиний порядок та умови участі хокейних клубів (команд), хокеїстів, керівників та посадових
осіб хокейних клубів, тренерів, офіційних осіб, суддів, інспекторів в офіційних змаганнях з
хокею з шайбою.
ФЕДЕРАЦІЯ – всеукраїнська громадська організація «Федерація хокею України», що визнана
Міжнародною федерацією хокею на льоду 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 організаційно-правової
форми, колективний член Федерації або регіональних осередків федерації, що має або не має
статус юридичної особи і бере участь в офіційних змаганнях з хокею з шайбою в Україні.
ХОКЕЇСТ – 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.
ЧЕМПІОНАТ – скорочена назва відповідного чемпіонату України з хокею з шайбою.
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РОЗДІЛ 1.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1.

Область застосування

1.
2.
3.

Спортивний регламент є локальним нормативним документом Федерації хокею України і є
невід’ємною частиною Регламенту чемпіонату України з хокею з шайбою на 2013-2014 роки.
Цей Спортивний регламент встановлює та регулює спортивні відносини команд-учасниць
чемпіонату України в сезоні 2013-2014 років, а також організатора змагання.
Норми та правила, передбачені в Спортивному регламенті, є обов’язковими для всіх
учасників Змагання.

Стаття 2.
1.

2.

Правила гри, за якими проводяться матчі чемпіонату

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) та згідно із вимогами статей Спортивного та
Дисциплінарного регламентів Федерації.
Всі учасники змагань зобов'язані знати та неухильно виконувати правила гри в хокей та
вимоги регламентів Змагання.

РОЗДІЛ 2.

УЧАСНИКИ ЧЕМПІОНАТУ

Стаття 3.
Команди-учасниці чемпіонату
1. Склад команд учасників чемпіонату відповідного сезону формується із команд, що уклали із
Федерацією Договір на участь у чемпіонаті та подали у встановлені строки передбачені
Регламентом заявочні документи.
2. В чемпіонаті України з хокею у сезоні 2013/2014 років беруть участь наступні команди:
2.1.
«Компаньон Нафтогаз», м. Київ;
2.2.
«Сокіл», м. Київ;
2.3.
«Білий Барс», м. Біла Церква;
2.4.
«Леви», м. Львів;
2.5.
«Вінницькі Гайдамаки», м. Вінниця;
2.6.
«Генерали», м. Київ
Стаття 4.
1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.

Терміни подачі заявочних та дозаявочних документів

Команди зобовязані подати до виконавчої дирекції Федерації заявочний лист та інші
документи, що передбачені Регламентом чемпіонатів України, 23 жовтня 2013 року.
Будь-які документи, подані командами-учасницями Змагання після 17:00 23 жовтня 2013
року не приймаються.
Заявочні документи, попередньо надіслані по факсу або електронною поштою, мають бути
замінені на оригінал до 23 жовтня 2013 року. В іншому випадку ці документи визнаються
недійсними.
Для внесення змін до заявочного листа команди, оформлення переходів або оренди хокеїстів,
що здійснюється уповноваженими особами команд, існує єдиний трансферний період – від
моменту початку чемпіонату до 17:00 17 січня 2014 року включно.
У разі переходу чи оренди хокеїста протягом чемпіонату, команда до якої переходить хокеїст
зобов’язана подати до виконавчої дирекції наступні документи:
заявочний лист, що оформлений за встановленою для дозаявок формою;
договір про оренду хокеїста або зареєстрований Федерацією «Стандартний контракт хокеїста» з
новим клубом, копію першої та другої сторінок його національного паспорта та ІПН,
затверджені керівництвом клубу, а також інші документи, передбачені Регламентом чемпіонату
України.
Гравець дозаявлений за команду менше, ніж за 24 години до початку матчу участі у цьому
матчі брати не може.
Починаючи з 17:00 17 січня 2014 року всі дозаявки хокеїстів забороняються.
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РОЗДІЛ 3.

СТРОКИ ПРОВЕДЕННЯ ТА КАЛЕДАР ЧЕМПІОНАТУ

Стаття 5.

Строки проведення чемпіонату

Строки проведення офіційних матчів чемпіонату України 2013/2014 років:
- початок 28 жовтня 2014 року
- закінчення – не пізніше 20 березня 2014 року.
Стаття 6.

Система проведення чемпіонату

Чемпіонат проводиться у два етапи: перший етап – матчі за коловою системою, другий етап
– матчі за системою плей-офф.
Стаття 7.
1.
2.
3.

4.

5.

Офіційний календар матчів

Календар чемпіонату є невід’ємною частиною Спортивного регламенту.
Календар розробляється виконавчою дирекцією і передається командам не пізніше, ніж за 7
календарних днів до початку чемпіонату.
Календар чемпіонату формується на основі Спортивного реглуманту МФХ (IIHF Sport
Regulations) з урахуванням рейтингу команд за підсумками попереднього сезону. Команди,
що не брали участь в попередньому чемпіонаті отримують останній номер рейтингу.
Календар матчів чемпіонату розробляється виконавчою дирекцією Федерації при сприянні
представників команд, що беруть участь у змаганні і, після його затвердженяя, розміщується
на офіційній веб-сторінці Федерації за адресою в Інтернеті – www.fhu.com.ua
Зміни до календаря вносяться лише виконавчою дирекцію у випадках, передбачених
Регламентом чемпіонату та Спортивним регламентом.

Стаття 8.

Турова система

Офіційним календарем змагання встановлюється єдина турова система.
РОЗДІЛ 4.

ПЕРШИЙ ЕТАП ЧЕМПІОНАТУ

Стаття 9.

Система розіграшу

1.

2.

На першому епаті Змагання матчі між командами проводяться у три кола спарених турів.
Загалом кожна команда грає проти одного суперника дві гри на своєму майданчику, дві гри
на майданчику суперника та ще дві гри залежно від зайнятих місць за підсумком двох кіл.
Очки, нараховані у всіх матчах зараховуються до загальної кількості очок здобутих
командами на першому етапі.

Стаття 10.
1.
2.
3.

В кожному матчі команди-учасниці розігрують 3 очка.
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.
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 11.
1.

2.

Визначення місць на першому етапі

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.
Команди, що за підсумками першого етапу не потрапили до числа команд-учасниць другого
етапу (ст. 17 Спортивного регламенту), припиняють свою учать в чемпіонаті.

Стаття 12.
1.

Система нарахування очок на першому етапі

Поточне та остаточне визначення місць

Для визначення поточного та остаточного місця команд у разі рівності очок у двох або
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більше команд перевагу має команда за наступними показниками, що застосовуються
послідовно:
1.1. що має більшу кількість очок у очних матчах між цими командами;
1.2. що має кращу різницю закинутих та пропущених шайб у очних матчах між цими
командами;
1.3. що має кращу різницю забитих і пропущених шайб в усіх матчах першого етапу;
1.4. що має більшу кількість закинутих шайб в усіх матчах першого етапу;
1.5. що має більшу кількість перемог в усіх матчах першого етапу;
1.6. що має більшу кількість перемог в основний час в усіх матчах першого етапу;
1.7. при рівності всіх показників місця команд визначаються жеребом.
Стаття 13.
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:
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;
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–суперникові зараховується технічна
перемога з рахунком +:- та нараховується 3 очки, гравцям команд нараховуються
індивідуальні статистичні бали;
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–суперникові зараховується технічна перемога з рахунком +:- та
нараховується 3 очки. При визначені поточних або остаточних місць команд на
першому етапі, матчі, що не відбулися, враховуються;
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 Спортивного регламенту одній з команд зарахована технічна поразка з
рахунком -:+, а іншій команді технічна перемога з рахунком +:-, не враховуються.

Стаття 14.
1.
2.

3.
4.

Час початку матчів на першому етапі

Для початку матчів Змагання на першому етапі встановлюється єдиний проміжок часу.
Команди зобов'язані розпочинати всі матчі у робочі дні не раніше 18:00 та не пізніше 20:30
за київським часом, у вихідні та святкові дні – не раніше 13:00 та не пізніше 18:30 за
київським часом.
У випадку проведення двох матчів на одному майданчику перша гра розпочинається не
раніше 15:00, друга – не раніше 19:00.
Про остаточний час початку матчу в межах встановленого проміжку часу команда "господар"
льдового майданчику зобов'язана письмово поінформувати команду "гостей" та виконавчу
дирекцію не пізніше ніж за 5 днів до його початку.

Стаття 15.
1.

Залік анульованих матчів або матчів, що не відбулися

Додатковий період (овертайм) у матчах першого етапу

У разі, якщо після закінчення третього періоду основного часу матчу на першому етапі
зафіксовано нічийний результат, призначається додатковий період (овертайм) тривалістю 5
хвилин, який проводиться за наступними правилами:
1.1. овертайм проводиться після двохвилинної перерви (без прибирання та заливки льоду,
без зміни воріт, гравці залишаються на своїх половинах майданчика), за кожну
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команду грають по 5 (п'ять) хокеїстів незалежно від ігрового амплуа;
1.1. гра в овертаймі проводиться до першої закинутої шайби. Команда, що закинула
шайбу, стає переможцем матчу і матч завершується. Якщо яка-небудь команда
відмовляється грати в овертаймі, то цій команді зараховується поразка в матчі;
1.2. 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;
1.3. якщо на одну з команд в овертайме 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;
1.4. 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;
1.5. 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;
1.6. 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;
1.7. 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;
1.8. 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.
1.9. 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;
1.10. якщо у овертаймі після накладення штрафів команди грають 3 на 3 і на одну з 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 16.
1.

Післяматчеві кидки

Якщо після закінчення овертайма будь-якого матчу чемпіонату, за винятком третіх матчів
півфінальних серій та п’ятого матчу фінальної серії, рахунок гри не зміниться, то для
визначення переможця матчу призначаються післяматчеві кидки, які виконуються за
наступними правилами:
1.1. після закінчення овертайма центральна частина льодового майданчика, що обмежена
точками вкидання, повинна бути насухо очищена від снігу льодоприбиральною
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2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.

машиною;
1.2. капітан команди господарів обирає, яка з команд першою виконуватиме післяматчеві
кидки;
1.3. процедура серії післяматчевих кидків починається з того, що три різних гравця з
кожної команди по черзі виконують кидки. Списки гравців наперед не складаються. У
процедурі виконання кидків можуть брати участь всі воротарі та гравці з обох команд,
які вказані в протоколі матчу, за винятком хокеїстів вказаних в п.1.4;
1.4. хокеїсти, чиї штрафи не були завершені до закінчення овертайма, не мають права
виконувати післяматчеві кидки. Ці хокеїсти повинні залишатися на лаві штрафників
або піти до роздягальні до закінчення процедури післяматчевих кидків;
1.5. воротарі повинні захищати ті ж самі ворота, що і у овертайме. Воротарі можуть
мінятися після кожного післяматчевого кидка. Воротар, що не захищає в даний
момент ворота, повинен знаходитися на лаві запасних;
1.6. хокеїсти обох команд по черзі виконуватимуть кидки до тих пір, поки не буде забитий
вирішальний гол. Кидки, що залишилися, не виконуються;
1.7. якщо після серії, що складається з трьох післяматчевих кидків кожної команди,
зберігається нічийний результат, то виконуються кидки по одному від кожної
команди тими ж або новими гравцями до переможного гола в парі. Першими
починають виконувати кидки хокеїсти команди, яка в серії з трьох післяматчевих
кидків виконувала кидки останньою. Гра завершиться, як тільки поєдинок між двома
гравцями закінчиться переможним результатом.
Процедура виконання післяматчевих кидків в частині, що не врегульована положеннями цієї
статті Регламенту, здійснюється відповідно до ст. 509 Офіційної книги правил гри в хокей.
Секретар матчу фіксує всі виконані післяматчеві кидки, записує хокеїстів, воротарів та
закинуті шайби.
До загального результат матчу зі всіх голів, забитих під час виконання післяматчевих кидків,
зараховується тільки один вирішальний гол. Вирішальний гол в післяматчевих кидках
хокеїстам враховується в індивідуальну статистику.
Будь-який штраф воротаря (окрім дисциплінарного до кінця гри та матч-штрафа), отриманий
під час виконання післяматчевих кидків відбувається будь-яким хокеїстом команди.
Малий штраф, накладений на команду під час виконання післяматчевих кидків, відбувається
будь-яким хокеїстом команди. Малий штраф накладений на гравця, наприклад, на прохання
про вимірювання ключки, відбувається хокеїстом у якого проводилося вимірювання.
Оштрафованим хокеїстам вже не дозволяється виконувати післяматчеві кидки аж до
завершення матчу.
Якщо команда відмовляється брати участь в процедурі післяматчевих кидків, матч
закінчується і цій команді зараховується поразка.
Якщо оголошений диктором хокеїст з будь-якої причини відмовляється виконувати
післяматчевий кидок, кидок вважається виконаним, а взяття воріт не зараховується.

РОЗДІЛ 5.

ДРУГИЙ ЕТАП ЧЕМПІОНАТУ (ПЛЕЙ-ОФФ)

Стаття 17.

Порядок визначення команд для участі у другому етапі чемпіонату

1.
2.

На другому етапі чемпіонату 4 (чотири) команди за системою плей-офф визначають
переможця чемпіонату та команди, що зайняли друге і третє місця.
Після завершення першого етапу чемпіонату 4 (чотири) команди отримують номери для
«посіву» в матчах другого етапу чемпіонату (плей-офф), згідно із нарахованими очками в
усіх матчах на першому етапі.

Стаття 18.
1.

Формування структури розіграшу другого етапу

Пари команд для кожної стадії плей-офф формуються за принципом: найбільш високий
рейтинговий номер «посіву», визначений перед початком плей-офф відповідно до ст. 17, грає
з командою, що має найменший рейтинговий номер.
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Перевагу свого майданчика на всіх стадіях плей-офф отримують команди з вищим
рейтинговим номером «посіву».
3. На стадії ½ фіналу першу гру команди з більш високим номером «посіву» проводять на
майданчику суперника, другу та третю (при необхідності) – на своєму майданчику.
4. У фінальній серії команда з більш високим номером «посіву» перші два матчі та п’ятий матч
(при необхідності) проводять на своєму майданчику, третій та четвертий (при необхідності) –
на майданчику суперника.
2.

Стаття 19.
1.
2.
3.

Серія ½ фіналу триває до двох перемог однієї із команд.
Фінальна серія триває до трьох перемог однієї із команд.
Проведення матчів другого етапу чемпіонату здійснюється у порядку:
3.1. у 1/2 фіналу команди грають за наступною схемою: 1-й та 2-й номери «посіву» грають
проти 4-го та 3-го номерів «посіву» відповідно;
3.2. переможцем у серії стає команда, що перемогла у двох матчах серії;
3.3. команда, що програла два матчі у серії 1/4 фіналу, припиняє свою участь у чемпіонаті.

Стаття 20.
1.

2.

Додатковий період (овертайм) у матчах другого етапу чемпіонату (плей-офф)

Якщо у матчах другого етапу чемпіонату (плей-офф), за виключенням третіх матчів
півфінальних серій та п’ятого матчу фінальної серії, після трьох періодів зафіксований
нічийний результат, то призначається додатковий період (овертайм) тривалістю 5 (п’ять)
хвилин, який проводиться за наступними правилами:
1.1. овертайм проводиться після двохвилинної перерви (без прибирання, заливки льоду і
зміни воріт), протягом якої хокеїсти залишаються на льоду;
1.2. інші правила проведення овертайма відповідають правилам проведення овертайму для
матчів першого етапу чемпіонату.
Якщо у третіх матчах півфінальних серій та п’ятому матчі фінальної серії зафіксований
нічийний результат, то призначається додатковий період (овертайм) тривалістю 20
(двадцять) хвилин і проводиться він за наступними правилами:
2.1. перший і подальші овертайми проводяться після п'ятнадцятихвилинних перерв,
протягом яких команди знаходяться у роздягальнях;
2.2. у першому та інших непарних овертаймах команди займають ворота відповідно до
розташування воріт у другому періоді основного часу матчу. У другому та інших
парних овертаймах команди займають ворота відповідно до розташування воріт у
першому періоді основного часу матчу;
2.3. кількість овертаймів не обмежена, гра в овертаймах триває до першої закинутої
шайби. Команда, що закинула шайбу, стає переможцем матчу і матч завершується;
2.4. якщо яка-небудь команда відмовляється грати в овертаймах, то цій команді
зараховується поразка в матчі;
2.5. інші правила проведення овертаймів відповідають правилам проведення овертайма
для матчів першого етапу чемпіонату.

Стаття 21.
1.

Проведения матчів плей-офф

Час початку матчів другого етапу чемпіонату

Для початку матчів на всіх стадіях другого етапу чемпіонату (плей-офф) визначено єдиний
проміжок часу:
1.1. усі матчі 1/2 фіналу, а також матчі фінальної серії повинні розпочинатися у будні дні
не раніше 18:00 та не пізніше 20:30 за київським часом, у вихідні та святкові дні – не
раніше 14:00 та не пізніше 16:30 за київським часом;
1.2. Про остаточний час початку матчу в межах встановленого проміжку часу команда
"господар" льдового майданчику зобов'язана письмово поінформувати команду
"гостей" та виконавчу дирекцію не пізніше ніж за 5 днів до його початку.
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Стаття 22.
1.

2.
3.
4.
4.

Розподіл місць за підсумками другого етапу чемпіонату

За підсумками двох етапів чемпіонату визначаються підсумкові місця команд: чемпіон,
срібний призер та бронзовий призер, а також визначаються команди, що зайняли в
чемпіонаті місця з четвертого до останнього місця в турнірній таблиці включно.
Команда, що зазнала трьох поразок у матчах фінальної серії, стає срібним призером
чемпіонату.
З числа команд, що зазнали поразки за підсумками серій ½ фіналу, бронзовим призером
чемпіонату стає команда, що має більш високий номер «посіву» на другому етапі.
Четверте місце посідає команда, що має нижчй номер «посіву» серед команд, яки зазнали
поразки за підсумками серій ½ фіналу.
Розподіл решти місць здійснюється відповідно до нарахованих цим командам очок на
першому етапі.

