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РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Нормативно-правова база
1. Основу нормативно-правової бази Регламенту складають:
1.1. Закон України «Про фізичну культуру і спорт» 1993 р., зі змінами та доповненнями;
1.2. Постанова Кабінету Міністрів України від 18.12.1998 № 2025 «Про порядок підготовки
спортивних споруд та інших спеціально відведених місць для проведення масових спортивних та
культурно-видовищних заходів»;
1.3. Статут Всеукраїнської громадської організації «Федерація хокею України»;
1.4. Договір від 04.12.2009 р. про взаємодію між Мінмолодьспортом України та Всеукраїнською
громадською організацією «Федерація хокею України», за яким всі майнові і немайнові права на
проведення чемпіонату України належать Федерації хокею України;
1.5. Договір про участь у чемпіонаті України між Федерацією хокею України та командою, що має
намір брати участь у змаганні.
Стаття 2. Порядок проведення чемпіонату
1. Цей Регламент встановлює єдиний порядок проведення та участі хокейних клубів, хокеїстів,
тренерів, керівників та посадових осіб клубів, суддів у чемпіонаті України з хокею з шайбою
відповідно до вимог Федерації хокею України, Міжнародної федерації хокею та норм діючого
законодавства України у сфері фізичної культури і спорту.
Стаття 3. Керівництво проведенням чемпіонату
1. Загальне керівництво підготовкою та проведенням Чемпіонату здійснює Федерація хокею України.
2. Безпосередня організація та контроль за проведенням матчів Чемпіонату покладається на виконавчу
дирекцію Федерації хокею України.
3. Організація роботи суддів окремо взятого матчу та контроль за їх діями здійснює комітет хокейних
арбітрів, виконавча дирекція та місцеві колегії суддів.
4. Оперативна взаємодія з організатором здійснюється наступними способами:
4.1. поштою – 04019, м. Київ, вул. Мельникова, 46
4.2. телефоном – (044) 484-68-07
4.3. факсом – (044) 484-02-73
4.4. електронною поштою – office@fhu.com.ua
Стаття 4. Вирішення суперечливих питань та питань, не передбачених Регламентом
1. Усі суперечливі питання, окрім фінансових претензій, вирішуються виконавчою дирекцією з
подальшим інформуванням учасників Чемпіонату.
2. Якщо виникає ситуація, вирішення якої не передбачене чинним Регламентом, Федерація залишає за
собою право приймати окреме рішення для вирішення такого питання з подальшим інформуванням
учасників Чемпіонату.
3. Такі рішення не підлягають оскарженню та є обов’язковими до виконання всіма учасниками
Чемпіонату.
Стаття 5. Мета проведення чемпіонату
1. Чемпіонат проводиться з метою:
1.1. популяризації хокею та сприяння розвитку інфраструктури хокейних клубів України;
1.2. пропаганди спорту як важливої складової зміцнення здоров’я громадян та заохочення їх до
здорового способу життя;
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1.3. організації дозвілля громадян;
1.4. залучення до активних занять хокеєм дітей, підлітків та інших категорій населення України.
Стаття 6. Завдання проведення Чемпіонату
1. Завданнями проведення Чемпіонату є:
1.1. визначення виключно за спортивним принципом команди-чемпіона України з хокею з шайбою;
1.2. визначення виключно за спортивним принципом команд-призерів Чемпіонату;
1.3. підвищення рівня майстерності хокеїстів – учасників Чемпіонату;
1.4. підготовка кандидатів до складу збірних команд України для їх успішного виступу на чемпіонатах
світу та інших міжнародних змаганнях;
1.5. підвищення рівня суддівства хокейних матчів та відбір найбільш кваліфікованих суддів з метою
подання їх кандидатур на присвоєння міжнародної суддівської категорії;
1.6. підвищення професійної майстерності тренерських кадрів.
РОЗДІЛ 2. УЧАСНИКИ ЧЕМПІОНАТУ
Стаття 7. Склад учасників Чемпіонату
1. До участі у змаганні допускаються хокейні клуби, що підписали із Федерацією Договір про участь в
Чемпіонаті, вчасно виконали умови цього Договору та реалізували інші вимоги, передбачені цим
Регламентом.
2. Всі гравці, тренери та посадові особи, яких включено до заявочного листа команд отримують статус
«учасник Чемпіонату».
Стаття 8. Гравці-учасники Чемпіонату
1. Учасниками Чемпіонату можуть бути громадяни України або громадяни інших країн, яких
включено до заявочного листа команд та виконано всі вимоги чинного Регламенту щодо їх заявки.
2. Гравці-учасники Чемпіонату не мають права одночасно виступати в чемпіонаті іншої країни.
3. На всіх етапах чемпіонату включення жінок до заявочного листа команди та їх участь в окремо
взятому матчі забороняється.
4. Гравцям, яким на момент заявки не виповнилося 18 років, участь у Чемпіонаті дозволяється лише у
разі належного оформлення угоди про відмову відшкодування збитків гравцю, чий вік менший за
дозволений.
5. Гравцям, яким на момент заявки не виповнилося 16 років, участь у Чемпіонаті забороняється.
Стаття 9. Строки проведення Чемпіонату та Календар матчів Чемпіонату
1. Строки проведення Чемпіонату визначаються Календарем матчів Чемпіонату.
2. Календар Чемпіонату розробляється виконавчою дирекцією та надсилається командам не пізніше
ніж за 5 (п’ять) днів до дати проведення першого матчу Чемпіонату.
3. Календар матчів Чемпіонату є невід’ємною частиною цього Регламенту.
4. Зміни до Календаря можуть прийматися виконавчою дирекцією у наступних випадках:
4.1. за наявності письмової домовленості між командами, що надіслана до виконавчої дирекції не
пізніше, ніж за 5 (п’ять) днів до початку матчу;
4.2. виникнення обставин непереборної сили (форс-мажорні обставини), в тому числі природні
катаклізми, запровадження комендантського або військового стану, масштабні енергетичні збої тощо.
Стаття 10. Заявка команди на Чемпіонат
1. Клуб-учасник Чемпіонату в строк до 10:00 години 10 лютого 2015 року має подати до виконавчої
дирекції офіційний заявочний лист команди з обов’язковими додатками до нього.
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2. Кількість гравців у заявочному листі на момент першої подачі не може складати менше 13
(тринадцяти) гравців, в тому числі 2 (двох) воротарів.
3. Заявочний лист команди обов’язково має містити як мінімум одного українського воротаря.
4. Кількість гравців, що одночасно перебуває у заявочному списку команди, необмежена.
5. Форма заявочного листа встановлюється виконавчою дирекцією (додаток 1).
6. Всі поля заявочного листа мають бути заповнені.
7. Заявочний лист повинен містити список хокеїстів, керівників Клубу, тренерів команди та іншого
персоналу, а також бути засвідченим керівником Клубу та лікарем команди або медичною установою,
що має державну ліцензію на право ведення медичної діяльності.
8. Ігровий номер закріплюється за хокеїстом на весь час його участі в Чемпіонаті. Про зміну ігрового
номеру організатора має бути повідомлено письмово.
Стаття 11. Умови включення хокеїстів до заявки
1. Хокеїст може бути включений до заявки команди при обов’язковому виконанні наступних умов:
1.1. має підписану угоду (будь-якої юридичної форми) між ним та хокейним клубом щодо згоди брати
участь у іграх Чемпіонату у складі цього клубу;
1.2. не має жодних обмежень за станом здоров’я для спортивної діяльності;
1.3. у разі необхідності має оформлену трансферну картку IIHF;
1.4. не має претензій з боку інших клубів щодо виконання своїх контрактних обов’язків;
1.5. не має дисциплінарних обмежень з боку Федерації хокею України, Міжнародної федерації хокею
чи інших організацій, які б не дозволяли йому отримати статус "учасника Чемпіонату".
2. Один і той же хокеїст в будь-який момент часу може бути заявлений лише за один Клуб.
3. Заявка хокеїста-легіонера (так само як і українських хокеїстів, що перебувають під юрисдикцією
інших національних асоціацій) вважається оформленою, за виконання всіх умов щодо заявки
хокеїстів, з моменту затвердження трансферної картки Міжнародною федерацією хокею.
Стаття 12. Обов’язкові додатки до заявочного листа
1. Команда зобов’язана надати наступні додатки до свого заявочного листа:
1.1. копія першої сторінки паспорта;
1.2. копія міжнародної трансферної картки, затвердженої згідно із вимогами "IIHF International
Transfer Regulations" на хокеїстів, що знаходяться під юрисдикцією національних федерацій хокею
інших країн;
1.3. для гравців, яким на момент заявки не виповнилось 18 років угоду про відмову відшкодування
збитків гравцю;
1.4. електронну копію заявочного списку команди у форматі .doc на електронному носії або
електронною поштою;
Стаття 13. Дозаявка та відзаявка хокеїстів
1. Кожен Клуб має право дозаявити до свого складу хокеїстів, якщо це не суперечить іншим нормам
чинного Регламенту.
2. Для дозаявок, відзаявок хокеїстів встановлюється єдине трансферне вікно, яке розпочинається від
моменту подачі Клубом першого заявочного листа і триває до 16:00 години 22 березня 2015 року.
3. Після 16:00 години 22 березня 2015 року внесення будь-яких змін у заявочні листи команд, окрім
змін у частині тренерсько-адміністративного складу, забороняються.
4. Для хокеїстів-легіонерів та українських хокеїстів, яким для заявки обов'язковим є оформлення
міжнародної трансферної картки, кінцевим терміном подачі заявочних документів встановлюється
16:00 година 15 лютого 2015 року.
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5. При включенні до заявочного листа будь-якого нового хокеїста Клуб зобов’язаний надати
виконавчій дирекції дозаявочний лист (додаток 2) та інші необхідні документи, що передбачені ст. 10
та 12 чинного Регламенту, а також дозвіл на перехід хокеїста від попередньої команди (у випаду коли
хокеїст переходить з однієї команди до іншої).
6. Хокеїст вважається заявленим з того моменту, коли Клуб надав всі необхідні на нього документи, в
тому числі затверджену IIHF трансферну картку (у разі необхідності).
7. Хокеїст має право брати участь у матчах Чемпіонату через 24 години після підтвердження заявки.
8. У строки, встановлені пунктом 2 цієї статті, Клуб може відзаявити будь-якого гравця (виключити із
свого заявочного листа), надіславши до виконавчої дирекції відповідний лист.
11. Документи, що стосуються дозаявки чи відзаявки хокеїстів можуть бути надіслані факсом чи
електронною поштою (скановані копії) з урахуванням наступних особливостей:
11.1. даний факс чи сканована копія є дійсними протягом 10 (десяти) календарних днів і протягом
цього часу мають бути замінені на оригінал;
11.2. у випадку несвоєчасного надання оригіналів документів гравець автоматично тимчасово
виключається із заявочного листа;
11.4. у випадку невиконання Клубом своїх зобов’язань протягом 20 (двадцяти) календарних днів
виконавча дирекція має право прийняти рішення щодо повного анулювання дозаявки хокеїста.
РОЗДІЛ 3. УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ ЧЕМПІОНАТУ
Стаття 14. Правила проведення матчів Чемпіонату
1. Усі матчі Чемпіонату проводяться відповідно до Національних правил гри у хокей з шайбою та
норм цього Регламенту.
2. Всі особи, які отримали статус "учасник Чемпіонату" зобов’язані знати та виконувати Національні
правила гри у хокей з шайбою та цей Регламент.
3. Клуби-учасники Чемпіонату у своїй діяльності керуються принципами чесного ділового
партнерства, справедливості, поваги до суперників, арбітрів, глядачів та приймають всі необхідні
заходи для запобігання насильства та протиправних дій на спортивних спорудах.
Стаття 15. Фінансові витрати учасників Чемпіонату
1. Витрати на оренду льодового майданчика для проведення «домашніх» матчів, 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 Клубів, що беруть
участь у чемпіонаті або організацій, що їх відряджають.
2. Оплата роботи суддівських бригад здійснюється Клубом, що є господарем майданчика у матчі перед
початком гри за рахунок власних коштів.
3. Витрати на відрядження іногородніх суддів до місця проведення матчів здійснюються за рахунок
Федерації хокею України.
4. Витрати на виготовлення та придбання нагород (медалі, кубки, дипломи, пам’ятні призи тощо) для
переможця та призерів змагання здійснюються за рахунок Федерації хокею України.
Стаття 16. Вимоги до ігрової форми команд
1. Всі гравці кожної команди зобов’язані бути одягнені в однакові светри та гамаші.
2. Команда-господар матчу зобов’язана виступати в світлій формі, а команда-гість – в темній формі.
3. Основний колір повинен складати не менше 70% від кольору кожної частини хокейного светру, за
винятком ігрових номерів, прізвищ гравців та рекламних нашивок.
4. Светр хокеїста повинен містити:
4.1. на грудях – логотип або іншу офіційну емблему Клуба;
7

4.2. на спині – індивідуальний ігровий номер хокеїста висотою від 25 до 30 сантиметрів, під яким
хокеїст включений до заявочного списку команди. Номери на светрах мають бути в діапазоні від «1»
до «99» та бути чітко відмінними від основного кольору светрів;
4.3. рекламні нашивки спонсорів Клубу.
5. Додатково дозволяється наносити на светр прізвище хокеїста вище ігрового номера та виконане
чітким шрифтом висотою 10 сантиметрів.
6. Хокеїсти, які народилися після 31 січня 1974 року, зобов’язані носити, як мінімум, візор (захист
очей), який відповідає вимогам Національних правил гри у хокей з шайбою.
7. Польові гравці віком до 18 років під час гри зобов’язані носити захист горла та повні лицьові маски.
8. Польові гравці віком від 18 до 20 років, які під час гри не використовують для захисту обличчя
повну маску, зобов’язані використовувати індивідуальний захист для зубів - капу.
9. При порушенні пункту 1 цієї статті або відсутності індивідуального номера на светрі хокеїста
головний суддя матчу зобов’язаний відсторонити такого хокеїста від участі у матчі аж до моменту
виправлення ситуації.
Стаття 17. Одяг офіційних осіб
1. Офіційні особи команди, які перебувають під час матчу на лаві запасних, мають бути одягнені у
ділові костюми єдиного зразка або спортивні костюми єдиного зразка.
2. Тренери команди можуть бути одягнені у костюми відмінні від костюмів технічного персоналу.
Стаття 18. Обмеження доступу до суддівської кімнати
1. Окрім суддів, що обслуговують матч, до суддівської кімнати дозволяється входити лише інспектору
матчу та представникам виконавчої дирекції.
2. Представники команд можуть входити до суддівської кімнати лише з дозволу головного судді
матчу.
3. У випадку порушення цієї статті інформація про даний інцидент вноситься до офіційного протоколу
матчу, а дії порушників підлягають розгляду Контрольно-дисциплінарним комітетом.
РОЗДІЛ 4. СТРУКТУРА ПРОВЕДЕННЯ ЧЕМПІОНАТУ
Стаття 19. Система проведення Чемпіонату
1. Чемпіонат проводиться у два етапи:
1.1. перший етап – регулярний чемпіонат;
1.2. другий етап (плей-офф) – матчі на виліт, за підсумками яких визначається Чемпіон України та
призери Чемпіонату.
2. Зміна системи проведення Чемпіонату можлива виключно у випадку настання обставин
непереборної сили (форс-мажорних обставин) або обставин, що унеможливлюють продовження
Чемпіонату за затвердженою системою.
Стаття 20. Проведення першого етапу Чемпіонату
1. На першому етапі Чемпіонату матчі проводяться за коловою системою: 2 (два) кола спарених матчів
– два матчі на власному майданчику, два матчі на майданчику суперника.
2. На першому етапі кожна команда проводить по 12 (дванадцять) матчів.
Стаття 21. Система нарахування очок на першому етапі
1. У кожному матчі команди розігрують 3 очка.
2. За підсумком матчу команді нараховуються:
2.1. 3 очка – за перемогу в основний час матчу;
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2.2. 2 очка – за перемогу в додатковий час або у серії кидків для визначення переможця гри;
2.3. 1 очко – за поразку в додатковий час або у серії кидків для визначення переможця гри;
2.4. 0 очок – за поразку в основний час матчу.
Стаття 22. Визначення результатів та місць команд на першому етапі Чемпіонату
1. На першому етапі місця команд у підсумковій турнірній таблиці визначаються за загальною
кількістю здобутих командами очок у всіх матчах першого етапу.
2. Для визначення поточного чи остаточного місць команд у разі рівності очок у двох та більше
команд беруться до уваги матчі цих команд між собою.
3. Для визначення поточного місця команд за рівності очок першим показником, що береться до уваги
є відсоток набраних очок від теоретично можливої кількості.
4. Загалом система визначення місць команд у турнірній таблиці передбачає послідовне врахування
наступних показників:
4.1. кращий відсоток набраних очок від теоретично можливої на момент підрахунку (менша кількість
зіграних матів);
4.2. більша кількість очок здобутих у очних матчах між цими командами;
4.3. краща різниця закинутих шайб у очних матчах між цими командами;
4.4. більша кількість закинутих шайб у очних матчах між цими командами;
4.5. більша кількість всіх перемог у очних матчах між командами;
4.6. краща різниця закинутих шайб у всіх матчах Чемпіонату;
4.7. більша кількість закинутих шайб у всіх матчах Чемпіонату;
4.8. більша кількість всіх перемог у всіх матчах Чемпіонату;
4.9. при рівності всіх вище перерахованих показників місця команд визначаються за жеребом.
5. Якщо рівну кількість очок мають три та більше команд, то процедура визначення місць триває до
моменту, поки з цієї умовної субгрупи не визначиться одне із місць для команд (найкраще чи
найгірше). Це місце фіксується за командою, а решта команд розпочинають процедуру визначення
відповідно до п. 4 цієї статті з початку і без врахування цієї команди.
6. Якщо команди, що мають однакову кількість очок, проте не провели очних матчів між собою
визначають місця за наступною послідовністю показників:
6.1. кращий відсоток набраних очок від теоретично можливої на момент підрахунку (менша кількість
зіграних матчів);
6.2. краща різниця закинутих шайб у всіх матчах Чемпіонату;
6.3. більша кількість закинутих шайб у всіх матчах Чемпіонату;
6.4. більша кількість всіх перемог у всіх матчах Чемпіонату;
6.5. при рівності всіх вище перерахованих показників місця команд визначаються за жеребом.
7. Якщо команда, що отримала технічну поразку потрапляє до субгрупи для визначення місць команд
у турнірній таблиці при рівності очок, то вона автоматично посідає найнижче місце у цій субгрупі.
Стаття 23. Залік анульованих матчів або матчів, що не відбулися
1. У випадку, якщо у відповідності до норм чинного Регламенту чи за рішення виконавчої дирекції
результат матчу першого етапу Чемпіонату має бути анульований з одночасним зарахуванням винній
команді технічної поразки, застосовуються наступні вимоги:
1.1. якщо матч завершено і команда, якій має бути зараховано технічну поразку, його програла в
основний час, результат матчу залишається в силі, всі статистичні показники гравців зберігаються;
1.2. якщо матч завершено і команда, якій має бути зараховано технічну поразку, здобула бодай одне
очко, результат матчу має бути анульовано, винній команді зараховується технічна поразка (-:+) і очки
не нараховуються, а іншій команді зараховується технічна перемога (+:-) і нараховується 3 очка, всі
статистичні показники гравців не зберігаються;
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1.3. якщо матч не було завершено, то незалежно від рахунку винній команді зараховується технічна
поразка (-:+) і очки не нараховуються, а іншій команді зараховується технічна перемога (+:-) і
нараховується 3 очка, всі статистичні показники гравців не зберігаються.
4. Шайби закинуті в матчах, результати яких анулюються, до турнірної таблиці не включаються.
Стаття 24. Час початку матчів на першому етапі
1. Для початку матчів на першому етапі Чемпіонату встановлюється єдиний проміжок часу.
2. Команди зобов’язані розпочинати всі матчі чемпіонату:
2.1. у робочі дні – не раніше 12:00 та не пізніше 20:30 за київським часом;
2.2. у вихідні та святкові дні – не раніше 11:00 та не пізніше 19:00.
3. Про остаточний час початку матчу в межах встановленого проміжку часу команда-господар матчу
зобов’язана письмово повідомити команду-гостя та виконавчу дирекцію не пізніше, ніж за 5 днів до
початку матчу.
4. При виникненні технічних проблем (несправність обладнання) по вині команди-господаря чи
льодової арени, де проводиться матч, на усунення цих проблем дається 45 хвилин.
5. У випадку неможливості усунення технічних проблем, пов’язаних з несправністю
льодоприбиральної машини, команді-господарю автоматично зараховується технічна поразка з
рахунком (-:+).
6. Час початку матчів може бути змінено за обопільною домовленістю команд з одночасним
інформуванням про це виконавчої дирекції.
7. При виникненні екстрених форс-мажорних обставин командами приймаються наступні дії:
7.1. у разі несвоєчасного прибуття команди «гостей» до місця проведення матчу або встановленого
часу його початку (не вихід на хокейний майданчик за умови попередження про запізнення на гру
команди-суперника та виконавчої дирекції) команда-господар зобов’язана здійснити всі можливі
заходи щодо проведення матчу в цей же день з початком до 21:30 за київським часом;
7.2. команда-гість зобов’язана негайно повідомити виконавчу дирекцію та команду-господаря про
виникнення та особливості екстрених форс-мажорних обставин і по ходу їх подолання регулярно
інформувати про орієнтовний час свого прибуття на місце проведення матчу;
7.3. у разі неможливості проведення матчу у цей день виконавча дирекція має право прийняти рішення
про його перенос на наступний день. Остаточний час початку матчу в цьому випадку погоджується із
командами, що братимуть участь у матчі.
7.4. команді, що не прибула своєчасно на календарну гру, або своїми діями чи бездіяльністю не
створила належних умов для її проведення зараховується технічна поразка з рахунком -:+, крім
випадків пов’язаних із виникненням незалежних від команди обставин непереборної сили (форсмажором).
Стаття 25. Додатковий період (овертайм) у матчах Чемпіонату
1. У разі, якщо після закінчення третього періоду основного часу матчу зафіксовано нічийний
результат, призначається додатковий період (овертайм) тривалістю 5 хвилин, який проводиться
відповідно до Національних правил гри у хокей з шайбою.
2. Якщо у вирішальному матчі фінальної серій після трьох періодів зафіксовано нічийний результат,
то призначається додатковий період тривалістю 20 (двадцять) хвилин, який проводиться відповідно до
Національних правил гри у хокей з шайбою.
3. Якщо команда відмовляється брати участь в овертаймі, матч закінчується, а цій команді
автоматично зараховується технічна поразка.
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Стаття 26. Кидки для визначення переможця гри
1. Якщо після завершення додаткового періоду, за винятком вирішального матчу фінальної серії,
рахунок гри не зміниться, то призначаються кидки для визначення переможця гри, процедура
виконання яких здійснюється відповідно до Національних правил гри у хокей з шайбою.
2. Перед виконанням кидків для визначення переможця гри центральна частина льодового
майданчика, що обмежена точками вкидання, повинна бути насухо очищена від снігу
льодоприбиральною машиною.
3. Секретар матчу фіксує всі виконані кидки.
4. До загального результату матчу зі всіх шайб, закинутих під час серії, зараховується лише
вирішальна шайба.
5. Вирішальний гол в серії кидків для визначення переможця гри зараховується хокеїстам до
індивідуальної статистики.
6. Будь-який штраф воротаря (окрім дисциплінарного до кінця гри та матч-штрафу), отриманий під
час виконання післяматчевих кидків відбувається будь-яким хокеїстом команди.
7. Малий штраф, накладений на команду під час виконання кидків для визначення переможця гри,
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 кидки аж до завершення серії.
8. Якщо оголошений хокеїст з будь-якої причини відмовляється виконувати кидок, цей кидок
вважається виконаним, а взяття воріт не зараховується.
9. Якщо команда відмовляється брати участь в серії кидків для визначення переможця гри, матч
закінчується, а цій команді автоматично зараховується технічна поразка.
Стаття 27. Підсумки першого етапу
1. За підсумками першого етапу Чемпіонату визначаються:
1.1. місця команд за кількістю очок, здобутих в усіх матчах на першому етапі Чемпіонату;
1.2. пари команд для матчів за системою плей-офф другого етапу Чемпіонату;
2. В турнірній таблиці за підсумками першого етапу Чемпіонату команди розташовуються відповідно
до здобутих очок в усіх матчах першого етапу в порядку зменшення їх кількості.
Стаття 28. Проведення матчів другого етапу Чемпіонату
1. Відповідно до зайнятих місць на першому етапі команди отримують номери «посіву».
2. Пари команд для кожної стадії плей-офф формуються за принципом: найвищий номер «посіву»
проти найменшого номеру «посіву».
3. Перевагу свого майданчика на всіх стадіях плей-офф отримують команди з більш високим номером
«посіву».
4. Структура серій має наступний вигляд:
4.1. перший матч проводиться на майданчику команди з нижчим номером «посіву»;
4.2. другий та третій (у разі необхідності) – на майданчику команди з вищим номером «посіву».
5. На всіх стадіях другого етапу команди змагаються до 2 (двох) перемог.
6. На стадії ½ фіналу команда, що здобула 2 (дві) перемоги, потрапляє до фінальної серії.
7. Команда, що програла серію ½ фіналу, припиняє участь в Чемпіонаті.
8. Команда, що здобула дві перемоги у фінальній серії, стає чемпіоном України з хокею сезону 20142015 років.
Стаття 29. Час початку матчів на другому етапі
1. На другому етапі Чемпіонату встановлюється єдиний проміжок часу початку матчів.
2. Команди зобов’язані розпочинати всі матчі плей-офф:
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2.1. у робочі дні – не раніше 14:00 та не пізніше 20:00 за київським часом;
2.2. у вихідні та святкові дні – не раніше 12:00 та не пізніше 19:00.
3. Кожен Клуб за 3 (три) дні до початку кожної стадії плей-офф зобов’язаний письмово повідомити
команду-суперника та виконавчу дирекцію про час початку усіх домашніх матчів серії.
4. При виникненні технічних проблем (несправність обладнання) по вині команди-господаря чи
льодової арени, де проводиться матч, на усунення цих проблем дається 45 хвилин.
5. У випадку неможливості усунення технічних проблем, пов’язаних з несправністю
льодоприбиральної машини, команді-господарю автоматично зараховується технічна поразка (-:+).
Стаття 30. Розподіл місць за підсумками другого етапу
1. За підсумками двох етапів Чемпіонату визначаються підсумкові місця команд:
1.1. Чемпіон України з хокею з шайбою;
1.2. срібний призер Чемпіонату;
1.3. бронзовий призер чемпіонату;
1.4. четверта команда.
2. Чемпіоном України з хокею стає команда, що виграла фінальну серію.
3. Команда, що поступилася у фінальній серії, стає срібним призером Чемпіонату.
4. Бронзовим призером Чемпіонату стає команда, яка має більш високий номер «посіву» на другому
етапі з числа тих, що поступилися у півфінальних серіях.
5. Четверте місце посідає команда, що має нижчий номер «посіву» на другому етапі з числа тих, що
поступилися у півфінальних серіях.
РОЗДІЛ 5. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ ОКРЕМОГО МАТЧУ
Стаття 31. Відповідальність за проведення матчів Чемпіонату
1. Безпосередня підготовка та відповідальність за проведення окремо взятого матчу покладається на
керівництво Клубу, що бере участь у Чемпіонаті і є «господарем» майданчика.
Стаття 32. Заявка команди на матч
1. Не пізніше ніж за 40 хвилин до початку матчу офіційний представник команди має передати суддісекретарю матчу заповнену та підписану головним тренером команди заявку на матч встановленої
форми (додаток 3).
2. Всі поля заявочної форми мають бути заповнені. Не заповнення полів заявочної форми є приводом у
відмові прийняти таку заявку.
3. Виключенням є заміна голкіпера після отримання одним із воротарів травми під час передматчевої
розминки дозволяється заміна голкіпера. В цьому випадку внесення змін до заявки дозволяється не
пізніше, ніж за 15 хвилин до початку матчу.
4. Заявка команди на окремо взятий матч має відповідати наступним вимогам:
5.1. Заявка команди на окремий матч формується із хокеїстів, що перебувають у заявочному листі
команди;
5.2. максимальна кількість гравців у заявці на гру – 20, серед яких двоє воротарів;
5.3. додатково можна включати до заявки 2 (двох) хокеїстів громадян України, які народилися після 1
січня 1996 року. У цьому випадку максимальна заявка команди складатиме 22 хокеїста;
5.4. до заявки на матч обов’язково має бути включено як мінімум одного воротаря – громадянина
України;
5.5. до заявки команди на матч мають бути включені офіційні особи (тренери, лікарі тощо), які будуть
знаходитись на лаві для запасних під час матчу у кількості не більше 6 (шести) осіб.
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5.6. хокеїсти та офіційні особи, які мають дисциплінарні покарання, не можуть бути включені до
заявки команди на матч до завершення строку дискваліфікації;
6. Відповідальність за оформлення заявки на матч несе виключно команда, що подає заявку.
7. Кожна команда несе виключну відповідальність за участь у матчі незаявлених або неправильно
заявлених гравців чи офіційних осіб.
8. Не пізніше, ніж за 30 хвилин до початку матчу, офіційні представники команд мають підписати
офіційний протокол матчу.
Стаття 33. Перед ігрова розминка
1. На перед ігрову розминку повинні вийти всі хокеїсти, які заявлені на матч, у повній ігровій формі.
2. Невихід хокеїста на перед ігрову розминку є причиною для його відсторонення від участі у матчі.
4. Команда – "господар" зобов’язана надати команді – "гостю" 20 (двадцять) шайб для розминки.
Стаття 34. Правила виходу команд на лід та виходу з льоду
1. Якщо команди відповідно до конструкції льодової арени змушені використовувати один коридор чи
вихід на льодовий майданчик, то застосовуються наступні правила:
1.1. на розминку першою виходить команда – "господар";
1.2. якщо сигнал про початок розминки вже прозвучав, то команда – "гість" має право виходити на
розминку незалежно від команди – "господаря";
1.3. перед початком матчу та кожного періоду першими на лід виходять хокеїсти команди –
"господаря";
1.4. як тільки останній хокеїст команди – "господаря" вийде на лід, хокеїсти команди – "гостя" відразу
мають виходи на лід;
1.5. після завершення кожного періоду (окрім завершення матчу) першими льодовий майданчик
залишають хокеїсти команди – "господаря";
1.6. як тільки останній хокеїст команди – "господаря" залишить лід, хокеїсти команди – "гостя" відразу
мають залишити лід;
1.7. після завершення матчу та післяматчевого рукостискання першими залишають лід хокеїсти
команди, яка програла матч, після чого лід залишають переможці матчу.
2. На підставі клопотання Клубу, якщо планується організація урочистого виходу команд, виконавча
дирекція може дозволити змінити процедуру виходу команд на льодовий майданчик.
Стаття 35. Урочисте відкриття матчу
1. Команда – "господар" матчу може організувати урочистості перед початком матчу.
2. Тривалість таких урочистостей не може перевищувати 5 хвилин.
3. Деталізована у часі програма урочистостей має бути заздалегідь надіслана до виконавчої дирекції
та команді – "гостю" для погодження.
4. У відповідності до урочистостей може зміститися час початку перед ігрової розминки та інших
передматчевих процедур.
Стаття 36. Використання музичного супроводження під час матчу
1. Протягом розминки дозволяється використовувати музичне супроводження.
2. Команди виходять на лід для початку матчу під музикальну композицію "Team on Ice".
3. Безпосередньо перед початком кожного матчу звучить державний гімн України.
4. Фрагмент державного гімну має тривати не більше 100 секунд та без слів.
5. Команда – "господар" має право запросити артиста для виконання гімну.
6. Протягом матчу під час пауз, перерв, комерційних пауз (окрім тайм-аутів) дозволяється
використовувати короткі музичні фрагменти.
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7. Музичні фрагменти, що використовуються під час матчу, не повинні містити закликів до насильства
чи ненормативної лексики.
8. Забороняється використання глядачами сирен, свистків, дудок та інших засобів.
9. Під час тайм-ауту забороняється давати будь-які об’яви по арені, використовувати музику, рекламу
тощо.
10. Під час оголошень суддею-інформатором не дозволяється використовувати музику чи рекламу.
Стаття 37. Тривалість матчу та перерви між періодами
1. Матчі Чемпіонату проходять у форматі 3 періоди по 20 (двадцять) хвилин чистого часу.
2. Тривалість перерв між періодами повинна складати рівно 15 хвилин.
3. У перервах між періодами матчу повинні бути забезпечені належне прибирання та заливка льоду.
Стаття 38. Післяматчеве рукостискання
1. Після завершення кожного матчу першого етапу Чемпіонату всі хокеїсти зобов’язані брати участь у
післяматчевому рукостисканні.
2. Рукостискання відбувається на середині льодового майданчику.
3. Під час рукостискання хокеїсти шикуються у лінію та рухаються в напрямку воріт командисуперника.
4. У матчах другого етапу Чемпіонату післяматчеве рукостискання відбувається лише по завершенні
заключного матчу в серії між двома командами.
5. До рукостискання всіх гравців обох команд, капітани цих команд повинні потиснути руки головним
та лінійним арбітрам матчу.
6. У випадку порушення вимог цієї статті до винних гравців чи команд застосовуються штрафні
санкції.
Стаття 39. Післяматчеві інтерв’ю
1. Хокеїсти мають сприяти роботі представникам засобів масової інформації та без поважних причин
не відмовляти у короткому інтерв’ю в мікст-зоні або в спеціальному місці.
Стаття 40. Особливі умови
1. У випадку запізнення однієї із команд на матч без попередження виконавчої дирекції, командисуперника або головного арбітра може бути прийняте рішення зарахувати їй неявку на матч.
2. Головний арбітр несе персональну відповідальність за зупинку, відміну або відкладення матчу.
РОЗДІЛ 6. НАГОРОДЖЕННЯ УЧАСНИКІВ ЧЕМПІОНАТУ
Стаття 41. Нагородження переможця Чемпіонату
1. Нагородами для команди – чемпіона України з хокею є перехідний «Кубок Федерації хокею
України» та медалі за перше місце.
2. Команда, що за результатами фінальної серії матчів плей-офф здобула перемогу оголошується
чемпіоном України та нагороджується перехідним "Кубком Федерації хокею України" та медалями.
3. Перехідний "Кубок Федерації хокею України" вручається капітанові команди-чемпіона під час
церемонії нагородження учасників фінальної серії та закриття Чемпіонату.
4. Спортивний статус "Чемпіон України" отримують хокеїсти, які на момент завершення чемпіонату
перебували в заявочному листі команди.
5. Медалі за І місце вручаються хокеїстам, тренерам та іншим посадовим особам команди під час
церемонії нагородження учасників фінальної серії та закриття чемпіонату.
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Медалями за І місце у Чемпіонаті України нагороджуються:
5.1. тренери, які вказані в заявочному листі команди на дату завершення чемпіонату;
5.2. хокеїсти, які вказані в заявочному листі команди на дату завершення чемпіонату (але не більше 25
гравців);
5.3. п'ять посадових осіб за поданням керівництва Клубу.
Стаття 42. Нагородження срібного призера Чемпіонату
1. Нагородами для команди срібного призера чемпіонату України з хокею є пам’ятний диплом та
медалі за ІІ місце.
2. Медалі за ІІ місце вручаються хокеїстам, тренерам та іншим посадовим особам команди під час
церемонії нагородження учасників фінальної серії та закриття чемпіонату.
3. Медалями за ІІ місце нагороджуються:
3.1. тренери, які вказані в заявочному листі команди на дату завершення чемпіонату;
3.2. хокеїсти, які вказані в заявочному листі команди на дату завершення чемпіонату (але не більше 25
гравців);
3.3. п'ять посадових осіб за поданням керівництва Клубу.
Стаття 43. Нагородження бронзового призера Чемпіонату
1. Нагородами для команди бронзового призера чемпіонату України з хокею є пам'ятний диплом та
медалі за ІІІ місце.
2. Медалями за ІІІ місце нагороджуються:
2.1. тренери, які вказані в заявочному листі команди на дату завершення чемпіонату;
2.2. хокеїсти, які вказані в заявочному листі команди на дату завершення чемпіонату (але не більше 25
гравців);
2.3. п'ять посадових осіб за поданням керівництва Клубу.
РОЗДІЛ 7. СУДДІВСТВО ЧЕМПІОНАТУ ТА ПОДАННЯ ПРОТЕСТУ
Стаття 44. Визначення складу суддів
1. Перелік суддів для обслуговування матчів Чемпіонату затверджується виконавчою дирекцією.
2. Список суддів для роботи в бригадах за межами льодового майданчика визначається місцевими
колегіями суддів.
Стаття 45. Призначення суддів
1. Призначення суддів на матчі Чемпіонату здійснює відповідний сектор виконавчої дирекції.
2. При цьому враховуються наступні особливості:
2.1. нейтральність суддів по відношенню до команд;
2.2. економія (у випадку можливості) ресурсів для відряджень суддів до місць проведення матчів;
2.3. найбільш важливі та ключові матчі Чемпіонату обслуговують найбільш кваліфіковані судді.
3. Призначення на матч суддів, що знаходяться за межами льодового майданчика здійснюється
місцевими колегіями суддів.
Стаття 46. Склад суддівської бригади на окремо взятий матч
1. Суддівство матчів Чемпіонату здійснюють три судді на хокейному майданчику – один головний
суддя та двоє лінійних суддів (лайнсменів).
2. Склад суддівської бригади, що працює за бортом:
2.1. один суддя-секретар, який також виконує функцію судді-онлайн;
2.2. один суддя часу гри;
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2.3. один суддя-інформатор;
2.4. два судді при оштрафованих;
2.5. два судді за воротами;
Стаття 47. Порядок підготовки до суддівства матчу Чемпіонату
1. Перед початком матчу Чемпіонату головний суддя матчу зобов’язаний:
1.1. оглянути хокейний майданчик, оцінити якість льоду та придатність його до проведення матчу;
1.2. перевірити роботу інформаційного табло;
1.3. переконатися у правильності та наявності повної ігрової форми та екіпіровки хокеїстів, які беруть
участь у перед матчевій розминці;
1.4. виконати інші дії з підготовки та проведення матчу, які передбачені цим Регламентом,
національними правилами гри в хокей з шайбою та розпорядженнями виконавчої дирекції.
2. За результатами перевірок і оглядів головний суддя матчу зобов’язаний звернути увагу посадових
осіб команди-господаря на недоліки у підготовці до матчу.
3. У випадку суттєвих порушень чинного Регламенту, які перешкоджають належному та/або
безпечному проведенню матчу, головний суддя матчу зобов’язаний невідкладно доповісти про
виявлені порушення до виконавчої дирекції для прийняття оперативних рішень.
4. Всі зауваження головний суддя матчу зобов’язаний відобразити в Офіційному протоколі матчу.
Стаття 48. Порядок дій суддів після завершення матчу
1. Після завершення матчу Чемпіонату головний суддя матчу зобов’язаний невідкладно:
1.1. У випадку застосування до гравця та/або представника однієї з команд покарання у вигляді
дисциплінарного штрафу до кінця гри або матч–штрафу, на зворотній стороні Офіційного протоколу
матчу в розділі «Про дисциплінарні порушення хокеїстів і представників команд» зобов’язаний
вказати номер і пункт статті, згідно якій застосовано покарання;
1.2. Перевірити протокол (рахунок, штрафний час, автори закинутих шайб, автори передач тощо);
1.3. Доповісти до виконавчої дирекції про наступні обставини матчу:
1.3.1. накладені дисциплінарні штрафи;
1.3.2. накладені дисциплінарні штрафи до кінця матчу;
1.3.3. накладені матч-штрафи;
1.3.4. подачу протесту однією із команд;
1.3.5. будь-які несподівані події, що відбулися на льоду і поза нього до, під час або після матчу.
2. Після оформлення Офіційного протоколу матчу головний суддя зобов’язаний протягом доби після
завершення матчу доставити його та, у випадку наявності, рапорт, який містить докладний опис
порушень, зафіксованих у протоколі, і порушень встановленого Регламентом порядку підготовки та
проведення матчу Чемпіонату, або вислати рекомендованим листом до Федерації хокею України.
Стаття 49. Порядок виправлення помилок в Офіційних протоколах матчів Чемпіонату
1. У випадку виявлення помилок в офіційних протоколах виконавча дирекція має право вносити зміни
у такі протоколи.
2. Внесення змін можливе на підставі відеозапису матчу протягом 72 годин після його завершення на
підставі офіційного запиту клубу, надісланого електронною поштою або факсом.
Стаття 50. Підстави для подання протесту
1. Керівництво команди, яка брала участь у матчі Чемпіонату, має право подати протест до виконавчої
дирекції у випадку, якщо одночасно наявні підстави для:
1.1. Анулювання підсумку матчу, що відбувся, через суттєві порушення вимог цього Регламенту
та/або Національних правил гри в хокей з шайбою;
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1.2. Зарахування одній з команд технічної поразки.
Стаття 51. Порядок подання протесту
1. По завершенні матчу Чемпіонату, підсумок якого керівництво команди прийняло рішення
опротестовувати, в Офіційному протоколі матчу представник команди повинен зробити відмітку про
намір опротестувати підсумок матчу.
2. Протест повинен бути направлений керівництвом клубу, який його подає, до виконавчої дирекції у
письмовій формі протягом 24 годин після завершення матчу. У протесті повинні бути докладно
викладені підстави, за яких вимагається анулювати підсумок матчу.
3. До протесту повинні бути додані:
3.1. якісний відеозапис матчу;
3.2. документальні підтвердження фактів, які, на думку заявника протесту, свідчать про наявність
підстав для анулювання результату матчу.
Стаття 52. Підстави для відмови у розгляді протесту
1. Виконавча дирекція не приймає до розгляду протести у наступних випадках:
1.1. Несвоєчасного подання письмового протесту;
1.2. Якщо намір подання протесту, не зафіксовано в Офіційному протоколі матчу;
1.3. Протести, на дії головного судді щодо якості суддівства матчу, в тому числі помилок при
суддівстві матчу при визначенні положення «поза грою», у визначенні прокидання шайби, місць
вкидання шайби, в накладанні штрафів, у визначенні взяття воріт тощо;
1.4. Якщо предметом протесту не є анулювання результату матчу.
Стаття 53. Порядок і терміни розгляду протесту
1. При дотриманні порядку подання протесту виконавча дирекція розглядає його та протягом 3 (трьох)
календарних днів з моменту надходження приймає по ньому рішення.
2. При розгляді протесту виконавча дирекція має право на свій розгляд:
2.1. Викликати на свої засідання зацікавлені сторони;
2.2. Використовувати відеозапис матчу;
2.3. Прийняти рішення, не заслуховуючи зацікавлені сторони, на підставі документів і матеріалів, які є
в наявності.
3. Рішення за результатами розгляду протесту виноситься у письмовій формі та в своїй мотивувальній
частини повинно містити підстави, за якими воно винесено. Рішення за результатами розгляду
протесту вступає в силу негайно та доводиться до відома команд, які брали участь у матчі.
4. Дане рішення є остаточним та оскарженню не підлягає.
РОЗДІЛ 8. ОБОВ’ЯЗКИ КЛУБУ УЧАСНИКА ЧЕМПІОНАТУ
Стаття 54. Організаційні обов’язки
1. Клуб зобов’язаний:
1.1. вказати у заявочному листі офіційну назву команди українською мовою, яка буде
використовуватись протягом сезону;
1.2. не змінювати протягом всього сезону назву команди;
1.3. забезпечувати прибуття команди на календарний матч щонайменше за 60 хв. до його початку;
1.4. своєчасно інформувати виконавчу дирекцію про будь-які кадрові зміни на керівних та інших
ключових посадах у Клубі, зміни контактних даних або банківських реквізитів Клубу;
1.5. якщо Клуб є господарем матчу, забезпечити зустріч та трансфер до готелю / арени та зворотно для
іногородніх суддів, які призначені виконавчою дирекцією на цей матч;
17

1.6. своєчасно та за встановленою формою сповіщати виконавчу дирекцію та команду -"гостя" про час
початку та місце проведення домашніх матчів;
1.7. безоплатно надавати 20 (двадцять) квитків для команди –"гостя" на кожен матч Чемпіонату;
2. У випадку невиконання цих зобов’язань до Клубу можуть бути застосовані дисциплінарні заходи.
Стаття 55. Обов’язки щодо проведення матчів
1. Клуб зобов’язаний:
1.1. Забезпечити виконання усіх норм чинного Регламенту, що стосуються ігрової форми, часу
початку матчу, передматчевої розминки, заявки на матч тощо;
1.2. виконувати рішення Контрольно-дисциплінарного комітету, що стосуються застосування по
відношенню до Клубу, його гравців, тренерів чи інших офіційних осіб дисциплінарних заходів;
2. Клуб повинен забезпечити на арені:
2.1. шайби для проведення розминки та матчу;
2.2. питну воду у достатній кількості (не менше 4 літрів) для суддів у полі;
2.3. питну воду та рушники для лаві для оштрафованих та на суддівському столику;
2.4. медичне обслуговування учасників матчу в тому числі чергування бригади швидкої допомоги;
2.5. безпеку учасників матчу, суддів та глядачів;
2.6. безоплатний пропуск представників ЗМІ (у випадку проведення клубом акредитації –
акредитованих представників) на домашні матчі з можливістю надання їм місця для сидіння.
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