РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Цілі та завдання
1. Дисциплінарний регламент визначає види дисциплінарної відповідальності учасників
змагань, що проводяться під егідою Федерації хокею України (ФХУ), за здійснення
порушень основних регламентуючих документів змагань:
- Регламенту змагань;
- Спортивного регламенту;
- Положення про чемпіонат України серед дитячо-юнацьких спортивних шкіл та
клубів;
- Правил гри;
- Нормативних актів ФХУ, що прийняті в межах її статутних повноважень;
- Діючих договорів, укладених між організатором та учасниками змагань.
Стаття 2. Застосування дисциплінарних покарань
1. Положення Дисциплінарного регламенту застосовуються до учасників всіх
спортивних заходів, що організовуються та проводяться Федерацією хокею України
(ФХУ).
2. Дисциплінарні заходи застосовуються до всіх без винятку фізичних або юридичних
осіб - учасників змагального процесу (команди, гравці, тренери, офіційні особи
команд, судді тощо).
3. Дисциплінарні заходи застосовуються не залежно від того, чи порушення були
здійснені навмисно, чи з необачності.
4. Співучастю в порушенні визнається участь двох і більше осіб в здійсненні
порушення.

РОЗДІЛ 2. ВИДИ ДИСЦИПЛІНАРНИХ ПОКАРАНЬ
Стаття 3. Штраф за порушення Правил гри
1. У разі порушення правил гри учасниками матчу головний арбітр застосовує
покарання, що передбачені Правилами гри.
2. Порядок накладання та відбування цих покарань регулюється Правилами гри та цим
Регламентом.
Стаття 4. Технічна поразка
1. Технічна поразка зараховується команді, яка не з’явилася на гру, або здійснила
порушення вимог регламенту змагань чи Положення про чемпіонат України (ЧУ)
серед дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ) та клубів та Положення про ЧУ
серед юніорів.
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Стаття 5. Анулювання результату матчу
1. Анулювання результату гри – відміна фактичного результату гри і, як наслідок,
визначення переможця матчу у відповідності до вимог Спортивного регламенту
змагань.
2. Результат матчу може бути анульований у разі, якщо встановлено, що команда
проводила гру з грубими порушеннями регламентних документів, не продовжила гру
після перерви або припинила гру до завершення часу гри.
3. При анульовані результату матчу винній команді зараховується технічна поразка (-:+).
4. Якщо обидві команди винні в анулюванні результату гри, кожній з них зараховується
технічна поразка (-:+). Очки в такому випадку не нараховуються жодній з команд.
Стаття 6. Зняття нарахованих очок
1. Зняття очок здійснюється за встановлені грубі або систематичні порушення
регламентних документів змагань.
Стаття 7. Дискваліфікація на визначену кількість матчів, на визначений період
1. Дискваліфікація на матч (матчі) – заборона брати участь в наступному матчі (матчах)
чи знаходитись на лаві запасних своєї команди, не залежно від того є вона
календарною або перенесеною.
2. Клуб (команда) зобов’язаний відсторонити від участі у матчі дискваліфікованого
гравця чи офіційного представника команди, та несе повну відповідальність за заявку
на гру дискваліфікованих гравців чи офіційних представників.
3. У випадку порушення цих вимог до команди застосовуються дисциплінарні заходи
згідно Правил гри та регламентів змагань.
Стаття 8. Дискваліфікація з поточних змагань
1. Дискваліфікація команди з поточних змагань може застосовуватись при встановленні
повторних порушень регламентних документів змагань.
2. За неявку без поважної причини на два тури команда-учасник знімається зі змагань.
3. Якщо команда, яка виключена зі змагань, провела половину і більше матчів, їй
зараховуються технічні поразки в матчах, які залишились (-:+), а командамсуперницям зараховуються технічні перемоги (+:-). Якщо команда, яка виключена зі
змагань, провела менше половини матчів – результати зіграних нею матчів
анулюються. Всі індивідуальні статистичні показники (закинуті шайби, результативні
передачі тощо), набрані гравцями у матчах з дискваліфікованою командою
анулюються.
Стаття 9. Заборона на появу в роздягальні чи на лаві запасних
1. Хокеїсту чи офіційному представнику команди (клубу) забороняється
роздягальні чи перебування на лаві для запасних до, під час та після матчу.
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2. У випадку невиконання даного виду покарання покарань головний суддя не
розпочинає (зупиняє) гру, та винній команді зараховується технічна поразка,
відповідно до Ст.4.
Стаття 10. Грошова компенсація (штраф)
1. Грошова компенсація за додаткову дискваліфікацію гравця чи представника команди
може застосовуватися лише у змаганнях чемпіонату України (ЧУ) та Кубку України
(КУ) за письмовим зверненням клубу (команди) на гравця (представника) якого
накладається додаткове покарання. У змаганнях серед вихованців ДЮСШ та
чемпіонату України серед юніорів, додаткова дискваліфікація не може бути замінена
на грошову компенсацію.
2. Усі види штрафів, що передбачені цим Регламенту підлягають сплаті в строк не
пізніше 7 (семи) календарних днів з дати їх накладання, але до початку наступної гри
команди.
3. У випадку несплати грошової компенсації на офіційного представника (гравця)
команди автоматично накладається покарання, передбачене Ст.9 ( Заборона на появу
в роздягальні чи на лаві запасних) та до моменту сплати.
4. У випадку накладання штрафу на команду (клуб), що передбачені Розділом 4 цього
регламенту (тільки у змаганнях ЧУ та КУ) та у разі невиконання командою (клубом)
цих дисциплінарних покарань до дати початку наступної гри команди, автоматично
вступають у дію дисциплінарні покарання, передбачені Ст.4 (Технічна поразка) на всі
наступні ігри до моменту сплати штрафу.
Стаття 11. Компенсація команді матеріальних витрат
1. Всі випадки зривів проведення календарних матчів, у разі виникнення претензій
однієї із сторін стосовно матеріальних витрат за непроведений матч, підлягають
розгляду виконавчою дирекцією ФХУ.
2. При встановленні умисних дій зі зриву матчу, винна сторона відшкодовує заподіяні її
діями (бездіяльністю) збиток, а також до неї можуть бути застосовані інші санкції аж
до виключення команди зі складу учасників змагань.
3. Даний вид покарання застосовується лише у змаганнях Чемпіонату України та Кубку
України.
Стаття 12. Надзвичайні порушення
1. За здійснення надзвичайних, виняткових порушень регламентуючих документів або
порушень, що призвели до трагічних наслідків, до фізичних чи юридичних осіб
можуть застосовуватись дисциплінарні заходи аж до довічної дискваліфікації.
2. Рішення щодо застосування дисциплінарних заходів за такі порушення приймаються
виконавчою дирекцією ФХУ.
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Стаття 13. Проведення визначеної кількость ігор за закритими трибунами
1. Дисциплінарний захід, що накладається на команду (клуб) за неналежне проведення
домашніх матчів, незабезпечення умов для безпечного проведення домашніх матчів у
відповідності до правил гри чи регламентів змагань, прояви хуліганських дій зі
сторони гравців, офіційних представників команд чи вболівальників у домашніх чи
виїздних матчах.
2. У разі накладання цього дисциплінарного покарання команда зобов’язана провести
визначену кількість домашніх матчів без доступу на трибуни (чи інші прилеглі до
льодового майданчику території) вболівальників чи інших осіб, що не занесені до
Офіційного протоколу гри.
3. У випадку, якщо на думку головного судді матчу (чи офіційного представника ФХУ)
цей дисциплінарний захід не був виконаний, або виконаний не у повному обсязі, гра
не розпочинається (зупиняється) та на винну команду автоматично накладаються
дисциплінарні заходи, передбачені в Ст.4 (Технічна поразка).
Стаття 14. Комбінування дисциплінарних заходів
1. У випадках якщо це прямо не суперечить положенням цього Регламенту,
застосування дисциплінарних заходів за різні порушення може комбінуватись
(застосовуватись разом). Тобто, за різні дисциплінарні порушення командою в одній
грі можуть застосовуватись кілька дисциплінарних заходів.

РОЗДІЛ 3. ДИСЦИПЛІНАРНІ ПОКАРАННЯ ДО ГРАВЦІВ ТА ОФЦІЙНИХ
ПРЕДСТАВНИКІВ КОМАНД
Стаття 15. Дисциплінарні порушення та покарання
1. Згідно з Правилами гри цим розділом встановлюється перелік порушень, що
розглядаються Контрольно- дисциплінарним комітетом ФХУ та виконавчою
дирекцією ФХУ і за яким виноситься рішення щодо накладання обов’язкових та
додаткових покарань на хокеїстів, тренерів та офіційних представників команд.

№
п/п

Вид покарання

Обов'язкова
дискваліф.
(к-ть ігор)

Додаткова
(до обов’язкової)
дискваліфікація
(к-ть ігор)

Сума грошової
компенсації за
додаткову
дискваліф.
(грн.)

1. Дисциплінарний до кінця гри штраф (20’), що накладається на гравця:
1.1.
1.2.

Покараний дисциплінарним до кінця гри
штрафом.
Покараний
другим
дисциплінарним
штрафом в одній і тій же грі .
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1.3.

1.4.

1.5.

Після отримання дисциплінарного штрафу
продовжує
оскаржувати
рішення
головного судді.
Використовує образливі, грубі чи лайливі
вирази, або ті, що стосуються расової
дискримінації .
Кидає сторонні предмети на лід (Пр.165).

-

1

2 500

-

1

2 500

-

2

5000

1.6.

Кидає ключку або будь-який інший
предмет за межі хокейного майданчика.

-

1

2 500

1.7.

Продовжує в будь-якій формі лінію
поведінки, за яку він раніше був покараний
дисциплінарним штрафом.

-

2

5 000

-

4

10 000

-

3

7 500

-

3

7 500

-

3

7 500

-

4

10 000

-

2

2500 грн/гра

Продовжує або намагається продовжити
бійку або конфлікт після попередження
головним суддею про припинення дій або
перешкоджає суддям у виконанні їх
обов'язків.
1.9. Бере участь в бійці за межами ігрової
льодової поверхні.
1.10. Першим вступає в конфлікт, що вже триває
(Пр.141).
1.8.

1.11. Першим залишає лаву запасних або
штрафників під час конфлікту (Пр.141).
1.12. Залишає лаву запасних або штрафників під
час конфлікту і карається Малим, Великим
або Дисциплінарним штрафом.
1.13. Нецензурно висловлюється на хокейному
майданчику і поза ним.

2. Дисциплінарний до кінця гри штраф (20 хв), що накладається на представника команди:
2.1.

Винного в недисциплінованій поведінці.

2.2.

Що кидає сторонні предмети на лід.

2.3.

Що виходить на лід під час будь-якого
періоду без дозволу головного судді.
Використовує образливі та вирази, що
стосуються расової дискримінації.

2.4
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3. Великий + Дисциплінарний до кінця гри штраф (5’ + 20’)
3.1.
3.2.

3.3.
3.4.
3.5.

3.6.
3.7.

Б’є кінцем ключки (Пр. 121). Колючий удар
(Пр. 161).
Неправильна атака суперника (Пр. 122).
Атака суперника ззаду, гравець стрибає або
налітає на суперника (Пр. 123).
Поштовх суперника ключкою (травмує)
(Пр. 127).
Удар суперника ліктем (травма) (Пр. 139).
Хапає або тримає суперника за волосся,
шолом або маску (Пр. 156).
Гравець, винний в надмірній грубості (Пр.
158).
Гравець бере участь у бійці (Пр. 141) або
заважає суддям виконувати свої обов’язки
(Пр. 528).

-

2

5 000

-

2

5 000

-

2

5 000

-

2

5 000

-

1

2500

-

2

5 000

-

2

5 000

3.8.

Поштовх на борт (Пр. 119).

-

2

5 000

3.9.

Травмує суперника внаслідок гри високо
піднятою ключкою (Пр. 143).

-

2

5 000

3.10. Грубо грає або травмує суперника
внаслідок затримки ключкою (Пр. 146).

-

2

5 000

-

2

5 000

-

2

5 000

3.13. Грубо виконує або травмує суперника
внаслідок атаку суперника в область голови
та шиї (Пр. 124).

-

3

7 500

3.14. Гравець які використовують непристойні,
лайливі
або
образливі
слова стосовно суддів (Пр. 116).

-

2

5 000

3.11. Грубо грає або травмує суперника
внаслідок удару коліном (Пр. 153).
3.12. Грубо виконує або травмує суперника в
наслідок підніжки (Пр. 167) або відсікання
(Пр. 125).

3.15. Гравець, покараний другим Великим та
кожним наступним Великим штрафом в
різних іграх.
Розпочинає або продовжує бійку після
4.10.
попередження (Пр.141)
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4. Матч – штраф (25’) накладається на гравця або представника команди, який:
Замахується ключкою на іншого гравця
протягом будь-якого конфлікту (Пр. 159)
або на суддю (Пр. 116).

1

5

12 500

Знаходячись на льоду або за його межами,
або в будь-якому місці на майданчику до,
під час чи після гри здійснює непристойні
образливі жести по відношенню до суддів
або інших осіб (Пр. 158).

1

1

2 500

4.3.

Навмисно б'є або намагається вдарити
суперника головою (Пр.142).

1

3

7 500

4.4.

Починає бійку або продовжує конфлікт,
що вже почався (Пр.141).

1

4

10 000

Представник команди або гравець, що бере
участь у бійці за межами льодового поля
(Пр.141).

1

3

7 500

Продовжує або намагається продовжити
бійку або конфлікт після попередження
головного судді про припинення дій
(Пр.141).

1

3

7 500

4.7.

Б'є ногою або намагається вдарити ногою
суперника (Пр.152).

-

3

7 500

4.8.

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

-

3

7 500

3

4

10 000

1

3

7 500

4.1.

4.2

4.5.

4.6.

4.9.

Травмує суперника в результаті:
- атаки ззаду (Пр.123);
- колючого удару(Пр.161);
- удару кінцем ключки (Пр.121);
- атаки в область голови та шиї (Пр.124);

4.10. Плює
в
суперника,
офіційного
представника іншої команди або в суддів,
які обслуговують гру (Пр.162).
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4.11. Навмисно хапає або штовхає руками,
ключкою або тілом, скоює підніжку,
силовий прийом, поштовх чи удар
ключкою, або подібні дії по відношенню
до суддів, які обслуговують гру (Пр.124)
(гравець чи оф. представник команди ).

10

До кінця
сезону

50 000

4.12. Фізично контактує з глядачем (Пр.140).

2

5

12 500

4.13. Своєю поведінкою заважає проведенню
гри, або завдає шкоди майну.

2

3

7 500

10

25 000

1

3

7 500

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

-

1

2 500

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

-

1

2 500

4.14. Навмисно виконує будь-які дії фізичного
впливу до, під час чи після гри, які можуть
призвести або призводять до травми
офіційного представника команди або
будь-якого судді.
4.17. Кидає шайбу або будь-який інший предмет
в суддю матчу.
4.
5.1.

5.4.

5.5.

До кінця
сезону

5

Додаткові покарання

Гравець, покараний другим та кожним
подальшим
Дисциплінарним
(10'),
Дисциплінарним до кінця гри (20’) або
Матч-штрафом (25’) в різних іграх.

Стаття 16. Відповідальність за вживання заборонених засобів
1. За вживання заборонених в спорті засобів та методів (допінгу) застосовуються
дисциплінарні санкції, відповідно до чинного законодавства України, регламентних
документів Міжнародної федерації хокею, Федерації хокею України та інших
міжнародних угод, що ратифіковані Україною.

Дисциплінарний регламент ФХУ

серпень 2015
9

РОЗДІЛ 4. ДИСЦИПЛІНАРНІ ЗАХОДИ ДО СУДДІВ
Стаття 17. Види дисциплінарних покарань до хокейних суддів
1. В якості дисциплінарного впливу на суддів які обслуговують змагання,
застосовуються наступні види санкцій:
1.1. попередження;
1.2. скорочення місячного завантаження у матчах ЧУ;
1.3. грошовий штраф на головних та лінійних арбітрів (згідно Договору «Про надання
послуг з суддівства хокейних матчів ЧУ та КУ»);
1.4. відсторонення від обслуговування матчів на визначений термін у змаганнях ЧУ чи
КУ;
1.5. відсторонення від обслуговування ігор другого етапу чемпіонату (плей-офф);
1.6. відсторонення від обслуговування матчів до завершення сезону.
Стаття 18. Відповідальність суддів
1. Неявка на збори, семінари протягом сезону без поважної причини:
- відсторонення від суддівства матчів ЧУ та КУ до кінця сезону.
2. Неявка на матч без поважної причини:
- відсторонення від суддівства матчів ЧУ та КУ до кінця сезону.
3. Нездача нормативів з фізичної чи теоретичної підготовки:
- відсторонення від обслуговування ігор чемпіонату до моменту перездачі
3.1. Нездача нормативів під час перездачі:
- відсторонення від суддівства матчів до кінця сезону.
4. Несвоєчасне надання оригіналу протоколу гри до виконавчої дирекції ФХУ:
- перший раз – попередження;
- другий раз – відсторонення від обслуговування на п’ять ігор ;
- третій раз – відсторонення від обслуговування на десять ігор .
5. Втрата Офіційного протоколу гри за виною судді:
- відсторонення від обслуговування ігор на десять ігор
6. Неналежне оформлення Офіційного протоколу гри:
- перший раз – попередження;
- другий раз – відсторонення від обслуговування на п’ять ігор ;
- третій раз – відсторонення від обслуговування ігор на десять ігор .
7. Приховування фактів хуліганської поведінки глядачів, хокеїстів, офіційних
представників команд, внесення змін до Офіційного протоколу гри після його
підписання:
- відсторонення від суддівства матчів до кінця сезону.
8. Інформація щодо результату матчу та накладання Великих, Дисциплінарних,
Дисциплінарних до кінця гри та Матч-штрафів своєчасно не передана до виконавчої
дирекції:
- перший раз – попередження;
- другий раз – відсторонення від обслуговування ігор на п’ять ігор .
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9. Помилкові та неправильні рішення під час суддівства матчів змагань, відмічені
інспектором гри:
- перший раз – попередження;
- другий раз – відсторонення від обслуговування на п’ять ігор ;
- третій раз – відсторонення від обслуговування ігор на десять ігор .
10. Помилкові та неправильні рішення під час суддівства матчів, відмічені інспектором
гри, які вплинули на результат гри:
- перший раз – відсторонення від обслуговування на п’ять ігор
- другий раз – відсторонення від обслуговування на десять ігор ;
- третій раз – відсторонення від суддівства матчів до кінця сезону.
11. Порушення морально-етичних норм в період відрядження на суддівство та збори чи
під час суддівства матчів:
- відсторонення від суддівства до кінця сезону.
12. Порушення встановленої форми одягу під час обслуговування змагань:
- перший раз – відсторонення від обслуговування на п’ять ігор ;
- другий раз – відсторонення від обслуговування на десять ігор ;
13. Порушення норм регламентних документів змагань або сприяння командам у
порушенні цих норм:
- перший раз – відсторонення від обслуговування на десять ігор ;
- другий раз – відсторонення від суддівства матчів до кінця сезону.

РОЗДІЛ 5. ДИСЦИПЛІНАРНІ ЗАХОДИ ДО КОМАНД
Стаття 19. Відповідальність за порушення правил проведення матчів
1. За порушення регламентних норм, що регулюють правила проведення окремого
матчу до винної команди застосовуються наступні дисциплінарні заходи:
- попередження;
- грошова компенсація у розмірі від 2 500 до 10 000 грн. (тільки у змаганнях ЧУ та
КУ);
- проведення визначеної кількость ігор за закритими трибунами;
- анулювання результату матчу із зарахуванням технічної поразки;
- дискваліфікація команди з поточних змагань.
2. Рішення щодо застосування того чи іншого покарання приймає виконавча дирекція
ФХУ.
Стаття 20. Відповідальність за порушення екіпірування гравців чи офіційних
представників.
1. За порушення командою або окремими гравцями регламентних норм, та правил гри,
що регулюють питання екіпіровки гравців, до винної команди застосовуються
дисциплінарні заходи:
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– попередження;
– грошова компенсація у розмірі від 2 500 до 10 000 грн. (тільки у змаганнях ЧУ та
КУ);
– дискваліфікація команди з поточних змагань.
2. Рішення щодо застосування того чи іншого покарання приймає виконавча дирекція
ФХУ
Стаття 21. Надання недостовірної інформації
1. За надання недостовірної інформації про хокеїстів, яких включено до заявочного
листа команди на гру, результати матчів з його участю анулюються із зарахуванням
технічної поразки винній команді.
2. Якщо факт надання недостовірних персональних даних спортсмена буде виявлено
після завершення змагань, терміном до 2х років, Федерація має право анулювати
результати усіх матчів, в яких брав участь спортсмен, що надав (про якого було
надані) недостовірні дані та зарахувати технічні поразки -/+ у цих матчах команді
порушниці.

РОЗДІЛ 6. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 22. Централізоване збереження даних щодо застосування дисциплінарних
заходів
1. Дані щодо застосування всіх дисциплінарних заходів до винних осіб зберігаються
виконавчою дирекцією Федерації.
2. Виконавча дирекція підтверджує наявність тих чи інших дисциплінарних заходів до
конкретних осіб після письмового запиту команд.
Стаття 23. Перенесення дисциплінарних заходів на наступний сезон.
1. Дисциплінарні заходи застосовані до фізичної або юридичної особи – учасника
змагань, що не реалізовані або реалізовані не в повному обсязі у поточному сезоні,
переносяться на наступний сезон.
2. Винна особа має обов’язково відбути своє покарання незалежно від того чи вона
змінила команду, посаду, тощо.
Стаття 24. Дисциплінарні порушення, що не передбачені цим регламентом.
1. У випадках порушень, що непередбачені цим Регламентом, з метою недопущення
уникнення покарання, виконавча дирекція ФХУ може виносити окремі рішення
щодо застосування будь-яких видів дисциплінарних заходів до усіх учасників
змагального процесу.
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